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UIT DE KERKENRAAD 
 
Op maandagavond 7 september 2020 was er vanaf 19:30 – 22:00 uur de eerste vergadering van de 
kerkenraad in het kerkelijk seizoen 2020-2021. 
 
Na de formele opening door de voorzitter, Diny Kotterer, heeft ds. Henco van Capelleveen de 
bezinning op zich genomen. Hier een korte samenvatting. 
In de afgelopen tijd hebben we mensen weinig echt “gezien”. In het Koninkrijk worden mensen 
gezien met ontferming. Het Joodse woord voor zien is hetzelfde woord als voor herderen. Zien en 
pastoraat horen bij elkaar. Echt zien is belangrijk voor de mensen en dat gaat via de telefoon veel 
moeilijker.  
Je moet jezelf ook niet afvragen wat de wereld nodig heeft of waardoor jij tot leven komt. Wat de 
wereld nodig heeft zijn mensen, die tot leven zijn gekomen. Zoals in het verhaal van de genezing van 
de blinde in Johannes 9. Daarin antwoordt Jezus op een vraag van de discipelen of de man blind was 
door zíjn zonden of die van zijn ouders, dat zij niet gezondigd hadden, maar dat Gods werk door hem 
zichtbaar moest worden. Aansluitend gaat ds. Henco voor in gebed. 
 
Bij de behandeling van de postlijst is een aantal brieven van gemeenteleden aan de orde gekomen. 
Thema’s daarbij zijn o.a.: Stationswegcomplex: enkele vragen, die inmiddels beantwoord zijn; de 
formulering van het wegzendlied in coronaperiode (en daarna?): in handen gesteld van de taakgroep 
Vieren; openstelling Ontmoetingskerk door de week in de coronaperiode: vooralsnog niet gelet op 
eerdere ervaringen; geloven en uit het geloof leven, ook als kerkgemeenschap en de verwoording 
daarvan in allerlei situaties binnen de kerk: hierop wordt verdere actie ondernomen door o.a. de 
beide predikanten en de kerkenraad. 
Wij hebben ook stil gestaan bij de ervaringen van de beide aangepaste kerkdiensten tot nu toe. Het 
gebruiksplan (protocol) is vastgesteld. Voorts is besloten om op dezelfde voet door te gaan, mede 
gezien de ontwikkelingen rond COVID. 
Met het verzoek van de taakgroep Jeugdwerk om in de coronatijd met ingang van 4 oktober 2020 
een wekelijkse inloop tussen 10 en 11 uur voor alle jeugd van 0 t/m 16 jaar te mogen houden, 
natuurlijk met inachtneming van de regels in De Brink omtrent COVID, gaat de kerkenraad van harte 
akkoord. 
Verder is de jaarkalender 2021, waarin alle data voor vergaderingen van de kerkenraad en de beide 
colleges van diakenen en kerkrentmeesters worden vastgelegd, vastgesteld. 
Het jaarrooster kerkdiensten 2021, waarin vermeld staat wie er in de diensten op zon- en feestdagen 
voorgaan en wie er dienst doen als organisten en kosters, is voorlopig vastgesteld. Enkele onderdelen 
moeten nog nader ingevuld worden. 
In de 3e week van oktober zullen er op 3 middagen twee herdenkingsdiensten worden ingepland op 
verzoek van de Pieter Raatstichting/Raatstede. Het is de bedoeling om alle bewoners die in de 
COVID-periode zijn overleden te gedenken met familie en personeel. De beide predikanten zullen 
een gedeelte over gedenken verzorgen. 
Gemeld wordt dat de Temple Talk groep en de 25+ groep weer starten. De startzondag van 13 
september a.s. kan helaas niet op de gebruikelijke wijze gehouden worden. Dit zal dus sober moeten, 
maar de gehouden Picknickdienst op zondag 6 september was eigenlijk al een soort start. In deze 
dienst is overigens ook afscheid genomen van de oudste kinderen van de kindernevendienst. 



 

Op 25 oktober is er bevestiging van één nieuwe ambtsdrager (ouderling-kerkrentmeester), namelijk 
Petra Paterson en herbevestiging van vier ambtsdragers (diakenen), namelijk  Anneriek Uchibori, 
Ineke de Boer, Jeltje Karman en Marijke Wijnker; deze laatste kan niet aanwezig zijn, maar zal dan in 
de daarop volgende vergadering van de kerkenraad worden herbevestigd. 
Vervolgens komen voor de pauze nog enkele kleinere punten aan de orde, zijnde dikwijls interne 
afspraken. 
Na de pauze is tijd ingeruimd voor een gedachtewisseling over hoe wij als kerkenraad in de komende 
tijd willen functioneren. Hierbij proberen wij aan de hand van een bepaald model (Simon Sinek’s 
Gouden Cirkel) essentiële vragen bij de thema’s te stellen, die wij hebben te behandelen, namelijk: 
Waarom? Hoe? Wat?  Duidelijk wordt het dat wij ons als leden van de kerkenraad kwetsbaar hebben 
op te stellen, vertrouwen in elkaar te hebben en niet vergeten waarom wij kerkenraadslid zijn en 
waarvoor. Uitgangspunt is wat in de Beleidsnota is neergelegd als “Missie en Visie”. Het accent zal 
meer op het geestelijke vlak dienen te liggen. Conclusie bij de gehouden bespreking: Het was een 
diepgaand, eerlijk en ontroerend gesprek. 
 
Eén van de leden van de kerkenraad heeft aan het eind van de vergadering de bezinning gedaan met 
een gedicht van een Joodse dichter uit Oostenrijk: “Het is wat het is”. 
 
Namens de kerkenraad, 
Henk Jonkvorst, scriba. 


