
Nieuws uit de kerkenraadsvergadering van 17 september 2018 

De kerkenraad heeft in de vergadering van 17 september gesproken over: 

Vacatures 

De vacatures voor de 3 functies “voorzitter van de kerkenraad”, “voorzitter van de diaconie” en 

“scriba” zijn nog niet ingevuld. Op voorstel van het moderamen zijn meerdere gemeenteleden 

benaderd, maar dit heeft nog niet tot oplossingen geleid. De voorzitter van de kerkenraad heeft alle 

kerkenraadsleden nogmaals gevraagd mee te denken over mogelijke kandidaten om de vacatures in 

te vullen. Alle gemeenteleden kunnen hierbij meehelpen. Wilt u zelf een steentje bijdragen of kent u 

iemand, die zich wil inzetten voor het bijzondere werk als kerkenraadslid, laat het dan weten aan één 

van de predikanten of één van de andere kerkenraadsleden. Alle hulp wordt zeer gewaardeerd. 

Bezinning en verdieping – winterwerkactiviteiten 

- Op 11 oktober wordt er voor belangstellenden een voorbespreking gehouden van de film Maria 

Magdalena. Deze film wordt op 18 oktober in de Goede Herderzaal vertoond.  

- De predikanten organiseren ook dit najaar weer een avond over een speciaal onderwerp. Op 20 

november wordt het boek “Thuis in de Kosmos” besproken. 

- De herdertjestocht in het dorp Oud Velsen was vorig jaar een groot succes. Deze krijgt een vervolg, 

dit jaar waarschijnlijk op 22 of 23 december. De exacte datum is nog even afhankelijk van wanneer 

de schapen kunnen komen! 

Jeugd en jongerenwerk 

Een aantal gemeenteleden bereidt een spelletjesmiddag voor waarin alle gemeenteleden elkaar 

kunnen “ontmoeten”. Op initiatief van ds. B. de Groot wordt gewerkt aan een plan om op 

Palmzondag 2019 een Passion te organiseren in Oud Velsen. Het is de bedoeling om op een 

aansprekende manier (jonge) mensen te bereiken met dit kernverhaal van het christelijk geloof. 

Hiervoor wordt samenwerking gezocht met mensen van binnen en buiten de kerk. Een concreet plan 

wordt de kerkenraad nog voorgelegd in de vergadering van 26 november 2018, zodat de kerkenraad 

hierover definitief kan beslissen. 

Berichten vanuit de colleges van: 

Diakenen 

- De actie kerstengel wordt dit jaar gecontinueerd.  

- De actie schoenendoos wordt dit jaar niet ondersteund door de diaconie. 

- Voor de bijeenkomsten van het Open Venster worden nog mensen gezocht die de gemeenteleden 

naar de bijeenkomsten kunnen brengen en halen. 

Ouderlingen 

De ouderlingen en diakenen hebben met ds. B. de Groot een bijeenkomst voor 80- en 85- jarigen 

voorbereid. De bijeenkomst werd bezocht door 30 gemeenteleden. Het initiatief werd erg 

gewaardeerd. 

Kerkrentmeesters 

Aan de voorbereidingen voor de 51-ste jaarmarkt wordt weer hard gewerkt. 



Liturgie 

Als speciaal agendapunt in deze vergadering is het onderwerp “liturgie” besproken. Ds. B. de Groot 

leidde het onderwerp “liturgie” in aan de hand van een boekje “Tot Gods Eer”. De protestantse 

liturgische praktijk is divers. Welke grondgedachten liggen hieraan ten grondslag? Protestantse 

liturgie is: gedachtenis (herinnering aan de daden van God in Christus), onderscheidingsvermogen 

(een beschouwen van de huidige tijd en wereld in het licht van Christus) en anticipatie (een 

verwachting van en vooruitlopen op het rijk van God).  

Liturgie voldoet aan een aantal criteria, zoals: a. het schept een ruimte waarin de ontmoeting tussen 

God en de gemeente kan plaatsvinden. b. muziek, taal en inrichting van de eredienst binden de 

gemeente samen.  c. liturgie zet mensen aan om de nood in de wereld te helpen verminderen. 

In de geschiedenis van de kerk is een aantal liturgische tradities terug te vinden, bijvoorbeeld 1. de 

lutherse 2. de klassiek-gereformeerde 3. de neo calvinistische traditie 4. de liturgische beweging 5. 

de Praise en Worship beweging en 6. overige inspiratiebronnen. 

Tijdens de vergadering zijn 4 filmpjes vertoond van verschillende kerkdiensten in 4 verschillende 

plaatsen in Nederland. In kleine groepjes hebben de kerkenraadsleden besproken wat hen wel en 

niet aansprak en welke elementen in de diensten werden herkend. Het was niet voor iedereen 

eenvoudig om aan te geven welke sfeer in de 4 verschillende filmpjes het best aansluit bij de sfeer in 

de Engelmunduskerk. 

Sluiting 

De voorzitter van de kerkenraad stond stil bij het feit dat dit de laatste kerkenraadsvergadering is, 

waarin de heer F. Pieters als diaken aanwezig is geweest. De heer Brink bedankte de heer Pieters 

voor het vele goede werk dat hij gedurende 23 jaar voor de diaconie heeft verricht: eerst 10 jaar als 

secretaris, daarna als penningmeester. De begroting was altijd sluitend tijdens zijn 

penningmeesterschap. Ook in sociaal opzicht werd de heer Pieters erg gewaardeerd als 

kerkenraadslid. Wij zullen zijn inbreng, zorg en aandacht in de kerkenraadsvergaderingen missen. De 

heer Pieters wenst de kerkenraad veel succes en alle sterkte in de toekomst. 

THERA TALENS, SCRIBA 


