Nieuws uit de kerkenraadsvergadering van 2 juli 2018
De kerkenraad heeft in de vergadering van 2 juli voornamelijk gesproken over:
• Vacatures
Er zijn per januari 2019 vacatures voor onder meer de functies: voorzitter van de kerkenraad,
voorzitter van de diaconie en scriba. Alle gemeenteleden wordt gevraagd mee te denken over
mogelijke kandidaten om de vacatures in te vullen. Namen van kandidaten kunnen aan de
predikanten of één van de andere kerkenraadsleden worden voorgelegd. Ook voor andere taken
worden vrijwilligers gezocht. Er is met ingang van januari 2019 bijvoorbeeld ook nog een vacature
voor coördinator voor het koffiezetten na de kerkdiensten.
• Privacywetgeving
Om te voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevens Bescherming heeft de
kerkenraad een privacy verklaring en een verwerkingsovereenkomst vastgesteld. Beide documenten
zijn conform de modellen van de Protestantse Kerk Nederland opgesteld. De privacyverklaring wordt
geplaatst op de website www. engelmunduskerkoudvelsen.nl. Verwerkersovereenkomsten worden
gesloten met drukkerij Elta en met Mulder’s bloemenhuis. Vrijwilligers van de Engelmunduskerk
ontvangen een brief met algemene richtlijnen, waar zij zich met het oog op de privacywetgeving aan
dienen te houden.
• Vergaderrooster
2018-2019 Het vergaderrooster voor 2018-2019 is vastgesteld. De kerkenraad vergadert dit jaar nog
op de maandagavonden 17 september en 26 november. In het jaar 2019 vergadert de kerkenraad op
de maandagavonden 7 januari, 11 maart, 13 mei en 24 juni.
• Jaargesprekken met predikanten
Zoals gebruikelijk hebben de beide predikanten ook dit jaar na de zomervakantie een jaarlijks
gesprek met de 3 afgevaardigden van de kerkenraad uit de 3 verschillende colleges. In
jaargesprekken kunnen zaken die naar tevredenheid verlopen, mogelijke wensen en eventuele
knelpunten expliciet worden benoemd. Op basis daarvan kunnen oplossingen worden gezocht.
• Kerkproeverij
Op 16 september a.s. doet onze kerk evenals vorig jaar weer mee aan de zogenaamde
“kerkproeverij”. Het is de bedoeling dat de gemeenteleden op deze zondag iemand uitnodigen om
mee te gaan naar de kerk. Hopelijk komen er naast de “reguliere” gemeenteleden ook veel nieuwe
mensen naar de dienst op 16 september. Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te
ontmoeten tijdens het koffiedrinken.
• Bezinning en verdieping
Na de zomervakantie gaan de bijeenkomsten “stoeien met teksten” en de oecumenische
koffieochtenden door. Er wordt het komend seizoen een filmavond gehouden, waarin de film Maria
Magdalena wordt bekeken. Het plan is om ook nog een gespreksavond te organiseren naar
aanleiding van de film. De herdertjestocht in het dorp Oud Velsen zal dit jaar een vervolg krijgen. En
de predikanten willen weer een inhoudelijke avond organiseren over een onderwerp, bijvoorbeeld
“Wetenschappelijk Wereldbeeld en toch geloven…..” Aan het begin van het nieuwe seizoen zal

nadere bekendheid worden gegeven aan deze activiteiten via een flyer, die gemeenschappelijk met
de predikanten van de Ichthuskerk wordt opgesteld.
• Jeugd en jongerenwerk
De musical “Op zoek naar Judas”, uitgevoerd door de oecumenische musicalgroep op 1,2 en 3 juni
2018, was erg geslaagd. De tieners hebben filmpjes gemaakt over de 10 geboden, die op 15 juli 2018
in de kerkdienst worden vertoond. Een aantal tieners maken de overstap van de kinderkerk naar de
jongerengroep.
• Mededelingen kerkrentmeesters
- De badkamer in één van de pastorieën dient met spoed gerenoveerd te worden. De kerkenraad
heeft de noodzakelijke investering hiervoor voor kennisgeving aangenomen.
- Het verjaardagsfonds wordt dit jaar benut voor de aanschaf van een nieuw kopieerapparaat.
- De voorbereidingen voor de jaarmarkt op 29 september 2018 liggen op koers.
Thera Talens, scriba.

