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UIT DE KERKENRAAD 
 
Op woensdagavond 20 januari 2021 was er vanaf 19:30 – 21:20 uur op de valreep van nog strengere 
coronomaatregelen de vierde 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. 
Hij las eerst voor Psalm 142 en vervolgens de vertaling van diezelfde psalm van Huub Oosterhuis. 
Grote kracht van geloven is dat er altijd hoop is. Onverzoenlijke hoop. Tegen de orde in. Hoe houd je 
die hoop? O.a. elke week in de kerk, elke dag thuis? Het is goed om niet af te dalen naar cynisme. 
Ook zo’n toespraak bij de inauguratie van de nieuwe president van de VS, dr. Biden, geeft hoop. In 
een lied van Judith Herzberg schrijft zij over Geloof, hoop en liefde, maar dan: Hoop op geloof in de 
liefde. Aansluitend gaat hij voor in gebed. 
 
In deze vergadering zijn diverse formele besluiten genomen, zoals het formeel vaststellen van de 
begrotingen 2021. Ook zijn diverse jaarroosters vastgesteld, o.a. voor de kerkdiensten, 
vergaderingen en collecterooster CvK. Bij het rooster van aftreden is bekeken wiens periode van vier 
jaar er op zit en of diegene nog kan en wil verlengen. Diny Kotterer gaat door voor het 
voorzitterschap, Maartje Robijn stopt als jeugdouderling, maar een opvolger is hopelijk op korte 
termijn gevonden. In oktober 2021 zal Henk Jonkvorst het scribaat beëindigen. Eveneens in oktober 
2021 zal Peter Mol stoppen als voorzitter van het CvK. Naast deze vacatures is er nog een vacature 
voor pastoraal ouderling en één of meerdere pastorale medewerkers, zodat er samen met de 
predikanten een pastoraal team kan worden gevormd. Wat zou het fijn zijn als u zich spontaan 
aanmeldt of de naam van iemand doorgeeft die u geschikt acht om één van die vacatures in te 
vullen.  
De kerkenraad heeft zich ook gebogen over de kerkdiensten in deze periode van het coronavirus. Het 
is een goede zaak om voorzichtig te zijn. Richtlijnen zo goed mogelijk te volgen. Dat kan ook 
doorschieten. Zo bleek de oplossing van afgelopen zondag, alleen het orgel en niet meer zingen, 
geen gelukkige. De kerkenraad heeft daarom besloten met maximaal twee zangers te gaan zingen, 
maar wel verder van elkaar verwijderd dan de afgelopen tijd geweest is. Uiteraard ook alleen digitale 
uitzending, zoals de laatste weken reeds opnieuw is gehanteerd. Dit alles tot nader order aan de 
hand van weer nieuwe richtlijnen. 
Binnen het Beamteam is er een evaluatie geweest over beeld en geluid. Diverse afspraken zijn 
vastgelegd en aan betrokkenen bekend gemaakt. Restte de kerkenraad te besluiten om het 
onderdeel Beeld en geluid (beamteam) onder te brengen bij de Taakgroep Communicatie in plaats 
van het CvK. Verder is er binnen de kerkenraad alom tevredenheid over de werking van beeld en 
geluid en dankbaarheid richting de mensen die dit werk in de kerk verrichten. 
Een belangrijk agendapunt is het (groot) onderhoud interieur Ontmoetingskerk. De kerkenraad is 
akkoord gegaan met de adviezen van het CvK. Het CvK zal u nader informeren in Op Weg en de 
website over  de inhoud van de werkzaamheden en de consequenties voor het houden van 
kerkdiensten. 
Verder zijn er nog enkele afspraken gemaakt over o.a. de in maart 2021 te houden jaargesprekken 
met de predikanten, wisseling van de collecte Beeld en geluid van CvD naar CvK, etc. 
 



 

De volgende vergadering van de kerkenraad wordt, onvoorziene omstandigheden voorbehouden,  
gehouden op woensdag 17 maart 2021. 
 
Eén van de leden van de kerkenraad heeft aan het eind van de vergadering de bezinning gedaan met 
een tekst van Huub Oosterhuis: “Lied van Paulus”. 
 
Namens de kerkenraad, 
Henk Jonkvorst, scriba. 


