Uitnodiging themamiddag zaterdag 17 februari 2018 van 14.00 uur tot 16.00 uur
Beste mensen,
Taakgroepen bestaan niet meer
Ze zijn uit de tijd werd gesteld op de ledenvertoeving!!!!!
Dat was ook het voorstel van de kerkenraad en besloten in de ledenvertoeving van december 2017.
Maar wat dan wel????
De kerkenraad buigt zich al ruim 2 jaar over dit vraagstuk. De bezetting van de kerkenraad is
minimaal en die kan niet alles meer organiseren. Er wordt veel gedaan door leden, maar door de
veroudering van onze gemeente moeten steeds minder mensen de “klussen” klaren. De beweging is
altijd geweest dat de kerkenraad de activiteiten initieerde en de gemeente (lees taakgroepen) die het
uitvoerde.
Wat willen we
De kerkenraad heeft voorgesteld in de ledenvertoeving van december om de verantwoording van de
activiteiten die we belangrijk vinden bij de gemeente te leggen. Dit voorstel is toen aangenomen.
De vraag was en is: willen jullie bij jezelf nagaan welke activiteiten voor het seizoen 2018/2019 jullie
belangrijk vinden in onze gemeente en wil je daar je schouders onder zetten. Vraag daar wat
mensen bij die je daarbij willen helpen om die te realiseren. Dus een omgekeerde beweging als die
we gewend waren. De kerkenraad faciliteert en de gemeente is verantwoordelijk voor de
afgesproken activiteiten. De activiteiten waar jullie mee komen op de themamiddag van 17 februari
gaan we inventariseren. We nemen die mee naar de kerkenraadsvergadering van februari en komen
daarop terug op de ledenvertoeving van 11 maart met een plan hoe we jullie activiteiten willen
faciliteren en die meenemen in de begroting van 2018 zodat jullie met de voorgestelde plannen aan
de slag kunnen.
Zondag 10 juni na de dienst met de kinderen kunnen we met elkaar het programma voor het seizoen
2018/2019 maken.
Wat hopen we
Er zijn verschillende activiteiten die gewoon doorgaan, zoals b.v. diensten, pastoraat, diaconie, maar
ook voor die activiteiten zijn nieuwe ideeën welkom. We hopen ook op nieuwe initiatieven. En je
mag best “out of the box” denken. We willen een vitale en energieke gemeente zijn, zichtbaar naar
elkaar en naar buiten.
We hopen u zaterdag 17 februari met grote getale te begroeten
Namens de kerkenraad,
Tjitske Gelderloos

