Gemeenteberaad zondag 27 mei 2018
Gestelde vragen
Mw. Ans Vijgenboom:
Mist meditatie/ ochtendgebed bijeenkomsten in werkplan.
Antwoord: we zullen deze groep alsnog opnemen in het schema.
Dhr. Lauke Bastiaans:
Wordt er rekening gehouden met de zelfstandige positie van de Diaconie?
Verbaasd dat de Jeugdwerker onder de diaconie valt.
Antwoord: in de nieuwe opzet zal de verantwoordelijkheid allereerst bij de groepen liggen. De
zelfstandige positie van de diaconie met eigen rechtspersoon sluit hierbij aan.
In de nieuwe kerkorde van mei 2018 is bepaald dat de kerkenraad minimaal moet bestaan uit twee
ouderlingen, twee ouderling kerkvoogden en twee diakenen en een predikant. We onderscheiden in
onze nieuwe organisatie zeven werkvelden, waarbij een kerkenraadslid steeds een
verbindingsschakel en aanspreekpunt is voor de groepen uit het desbetreffende werkveld. Om
praktische redenen moeten enige groepen ondergebracht worden in een werkveld dat niet helemaal
past bij de desbetreffende ambtsdrager. Deze heeft echter vooral een verbinendde functie.
Dhr. Dirk Docter:
Merkt daarna op dat er wel een Ouderling Jeugdwerk is.
Antwoord: Dit punt zal bezien worden.
Dhr. Jurry Rook:
Hoe kun je in het werkplan terugvinden dat het terecht is dat de eredienst commissie is opgeheven.
M.a.w. Heeft het besluit om destijds de Eredienst- Commissie op te heffen bijgedragen aan deze
nieuwe structuur.
Antwoord: de taken van de ttoenmalige commisssie eredienst zijn nu bij andere groepen
ondergebracht.
Dhr. Dirk Docter:
1) Dit gemeenteberaad was voor gemeenteleden niet voor te bereiden aangezien er niet vroegtijdig
inzicht was in de stukken die erbij horen.
Graag in het vervolg vroegtijdig inzicht in stukken om beter voorbereid te kunnen zijn op het beraad.
Antwoord: dit punt is terecht. Bij volgende gelegenheden zullen we scherper kijken of en zo ja, welke
informatie van te voren beschikbaar kan worden gesteld.
2) Hoe haalbaar is dit nieuwe werkplan ivm het teruglopend aantal gemeenteleden.
Antwoord: de groepen die nu in het schhema staan, zijn bestaande groepen. Er gebeurt heel veel!

