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UIT DE KERKENRAAD 
 
Op maandagavond 5 oktober 2020 was er vanaf 19:30 – 21:35 uur de tweede vergadering van de 
kerkenraad in het kerkelijk seizoen 2020-2021. 
 
Na de formele opening door de voorzitter, Diny Kotterer, heeft ds. Niels Gillebaard de bezinning op 
zich genomen. Hier een korte samenvatting. 
Hij leest en vertelt over het verhaal van Ruth, schoondochter van Naomi. In die tijd waren vrouwen 
erg kwetsbaar wanneer zij zelf geen gezin hadden. Een gezin verzekerde je in die tijd van een 
toekomst. Ruth kiest als Moabitische vrouw voor een leven bij haar schoonmoeder Naomi; bij een 
volk dat niet het hare is, en geeft daarmee een toekomst bij haar eigen volk op. Een onbaatzuchtige 
keuze; zij doet iets uit liefde/vrije wil voor een ander, iets waar mensen echt op kunnen bouwen – 
het Hebreeuwse woord hiervoor is “chesed” en de betekenis ervan is moeilijk te vertalen. Je zou 
kunnen zeggen dat Ruth meer doet dan er van haar verwacht mag worden. Hier klinkt het werk van 
God in door, en dit streven wij ook na als gemeente. 
 
In deze vergadering hebben wij kennis gemaakt met de vertrouwenspersonen: Mevrouw Annego 
Hogebrink, die ook vertrouwenspersoon is bij de PG Alkmaar, en de heer Dick Bink, reeds 
vertrouwenspersoon in onze gemeente. Wie zij precies zijn, hoe ze gaan samenwerken en wat de 
betekenis van de functie vertrouwenspersoon is voor gemeenteleden is hierbij aan de orde 
gekomen. In Op Weg van november 2020 en de website zal dit verder worden uitgelegd. Voorts is 
het de bedoeling dat zij zich ook in die media zullen voorstellen. 
Bij de vaststelling van het verslag en de daarbij behorende actielijst is besloten om het herdenken 
van het 150 jarig bestaan van het kerkgebouw in april 2020 met een jaar te verplaatsen naar 2021 in 
verband met de coronaproblematiek.  
Bij de behandeling van de postlijst kon meegedeeld worden dat het Classicale College voor de 
Behandeling van Beheerszaken (CCBB) Noord-Holland zich kan vinden in de jaarrekening 2019 van 
het College van Diakenen (CvD). 
Opnieuw moesten wij het hebben over de aangepaste kerkdiensten. Nu dus maximaal 30 personen, 
exclusief medewerkers. En er wordt niet gezongen door de gemeente. De actualiteiten worden 
nauwlettend in de gaten gehouden. Veranderingen in welke richting ook zullen via Zondagsbrief en 
website worden bekendgemaakt. 
Vervolgens hebben wij het door beide predikanten opgestelde Werkplan pastoraat 2020-2021 
besproken. Hierin wordt duidelijk aangegeven wat de hedendaagse positie van pastoraat in de 
gemeente dient te zijn en welke inhoud voor de functie van pastoraal ouderling daarbij past. De 
kerkenraad is akkoord gegaan met de inhoud dit werkplan. In Op Weg en de website wordt u te 
zijner tijd nader geïnformeerd. Vanaf deze plaats wordt u uitgenodigd om eens met één van onze 
predikanten in gesprek te gaan om te horen wat die functie van pastoraal ouderling inhoudt en of 
het niet iets voor u kan zijn. 
De informatie in de vorige vergadering van de kerkenraad over herdenkingsdiensten op verzoek van 
de Pieter Raatstichting/Raatstede zijn door de nieuwe maatregelen al weer achterhaald. Voorlopig 
dus niet. 
Op 25 oktober 2020 is er weer een doop. Deze keer van Ruben Nel, zoontje van een onlangs bij onze 
gemeente gekomen familie uit Zuid Afrika. 



 

Na de pauze hebben wij het gesprek in de vorige vergadering voortgezet, mede aan de hand van een 
aantal artikelen uit Kerkbeheer, maandblad voor de College van Kerkrentmeesters. Elementen als 
motivatie: Waarom doe je iets? Kun je voorbij de discussie over de inhoud kijken en samen als 
eenheid fungeren. Wij hebben een gezamenlijk belang. De ontmoeting is daarbij essentieel, maar de 
gebruikelijke contactmomenten, bijvoorbeeld op de zondagmorgen, zijn nagenoeg weggevallen. Niet 
onbelangrijk is “wat drijft ons?”. Als kerkenraad ben je er voor de gemeente en haar voortbestaan. 
 
Eén van de leden van de kerkenraad heeft aan het eind van de vergadering de bezinning gedaan met 
een gedicht van Rein Algera, geheten “De Geest”. 
 
Namens de kerkenraad, 
Henk Jonkvorst, scriba. 


