
Samenvatting vergadering kerkenraad van 27 januari 2020 

Opening en welkom. Vz. Jaap van Gils opent de vergadering en heet ons welkom, in het bijzonder de nieuwe 
leden Adna Luiten, Marijke Bor, Hans van der Does, Constantijn Heemskerk, Nico Messemaker en Marnix 
Boers.  
 
Afscheid kerkenraadsleden. Dominee van der Laan spreekt de afscheid nemers één voor één toe namens de 
kerkenraad. Heleen Barnhoorn was een zeer betrokken, meelevend diaken, Alie Bunk deed de laatste tijd veel 
thuiswerk voor de diaconie als secretaris,. Die functie had Johan ten Haken bij de kerkrentmeesters en dat 
deed hij op zorgvuldige wijze. Joke van der Meij was een inspirerend kerkenraadslid. Haar spontaniteit was 
verfrissen, zij hield ons scherp. Haar hart ligt bij de jeugd en daar wil zij nog graag een bijdrage aanleveren. Van 
jeugdouderling Theo van Velzen kunnen we het zelfde zeggen. De zware taak werd met veel enthousiasme 
opgepakt. Pieter Slootweg moest veel ballen hoog houden. Vroeg op, druk gezin en de zorg voor pa maakten 
het ouderling schap niet gemakkelijk. Henk Imthorn was als scriba de spin in het web. Hij krijgt nu weer tijd 
om te genieten van zijn andere hobby’s. Gerard van Duivenvoorde was verhinderd. 
Allen kregen het boek van Henk Binnendijk: “Hoe ziet de hemel er uit?” 
Tenslotte nam de kerkenraad ook afscheid van kerkelijk werker Ad Bor, die ruim 12 jaar een belangrijke pijler 
was binnen de gemeente. De voorzitter van de kerkrentmeesters Jaap van der Meij reikte hem een cadeaubon 
uit als afscheidscadeau. Ad bedankte de sprekers en wenst allen heel veel zegen toe in dienst van de kerk.  
 
Taakverdeling kerkenraad. 
De kerkenraad gaat akkoord met de benoeming van Hans van der Does als scriba. 
In de commissie bijzondere diensten is een vervanger nodig voor Heleen Barnhoorn als vertegenwoordiger 
vanuit de kerkenraad. De leden denken hierover na. Volgende vergadering komen we hier op terug. In het 
verlengde hiervan wordt de minimale bezetting aan de orde gesteld. Met name in de organisatie van de 
kerstzangdienst in de sporthal. Het kost veel tijd voor een uurtje en de sporthal is duur in huur. De kerkenraad 
zou het wel betreuren als deze bijeenkomst zou komen te vervallen. Het is een warm gebeuren en mooi begin 
van het kerstfeest. De kerkrentmeesters van de drie kerken hebben een brief gestuurd aan de gemeente over 
de hoge huurprijs. Dit moet eigenlijk gewoon gratis.  
In de werkgroep Profiel voor een nieuwe jeugdwerker neemt Floor van Duijn namens de kerkenraad de plaats 
in van Joke v.d. Meij. Joke blijft wel gewoon lid als gemeentelid. 
 
Voor een nieuwe kapel voor TOPAZ wordt besloten de toegezegde 750 euro over te maken. 
 
Dominee meldt dat de doopdienst op 8 maart plaats vindt. Er zijn drie dopelingen. Bij de eerste prikkelarme 
kerkdienst waren 50 personen aanwezig. De dienst is goed ontvangen. Naar aanleiding van het verslag van het 
gezamenlijk moderamen wordt van ons gevraagd een vertegenwoordiger aan te wijzen in een commissie die 
een samenkomst organiseert over dementie met als spreker een dominee die daar in gespecialiseerd is. Anja 
van der Wel zal de kerkenraad vertegenwoordigen. 
Ten aanzien van de pioniersplek op nieuw Valkenburg wordt afgesproken dat de werkgroep ons 
op de hoogte houdt van de ontwikkelingen. Voorop staat dat het van belang is dat de kerk 
aanwezig is in de nieuwe wijk. 
Na de laatste verkiezingen is er nog een vacature ouderling. Kandidaten worden gezocht. 
 
Sluiting. De voorzitter dankt een ieder voor zijn inbreng. Dominee van der Laan sluit de vergadering met 
dankgebed. 
 


