
Verslag Kerkenraad 7 januari 2020 

 Ds. de Groot begint de vergadering in de kerk, steekt de kaars aan als symbool van het licht van 

Christus. Voor 2020 worden de leden van het moderamen benoemd. De brieven voor Actie 

Kerkbalans worden samen met het kerkblad bij de gemeenteleden bezorgd. Voor het ophalen wordt 

een beroep gedaan op de kerkenraadsleden en gemeenteleden. 

We zijn nu halverwege het beleidsplan (2017/2021) en het is goed om hierover met elkaar te 

evalueren. Een aantal punten wordt besproken: 

✓ Er zijn momenteel geen peutervieringen meer, de peuters zijn inmiddels kleuters geworden. 

✓ De predikanten gaan proberen om dit jaar, buiten het Engelmunduskoor om, koren van 

buiten mee te laten werken in een dienst. 

✓ Kleinschalige ontmoetingen zijn wenselijk, zo wordt de verjaardagsmiddag en de lunch 

genoemd, verder de herdertjestocht en de Passion, hier doen ook veel randkerkelijken aan 

mee.  

✓ We hebben een vergrijsde gemeente. Dit is een landelijk fenomeen in de kerken. 

✓ De samenwerking met de Ichthuskerk is goed. Zo zijn er in de zomer de “Samen onder een 

dak” (SOED)- diensten en het Open Venster mag ook steeds meer gemeenteleden van de 

Ichthusgemeente begroeten.  

✓ Kunst en cultuur: er zijn in de Engelmunduskerk geregeld exposities. De kerk wordt ook 

verhuurd voor concerten en familiefeesten.  

✓ De website wordt goed bezocht en bijgehouden. 

✓ Bij de kerkrentmeesters is een fonds waaruit nieuwe initiatieven bekostigd kunnen worden. 

✓ Ds. de Groot meldt ons de geslaagde boekbespreking van Samuel Wells.  

✓ Ds. de Groot en ds. Lous gaan weer middagen plannen voor Stoeien met Teksten. De 

oecumenische koffieochtenden worden goed bezocht. De koffieochtenden worden elke 3de 

donderdag van de maand gehouden in verschillende kerken.  

✓ Mevr. Bax had voor de tieners een kerstchallenge georganiseerd. De repetities van de 

passion gaan weer van start. Het project van de kinderkerk in de adventsperiode was erg 

mooi met de platen en de lantaarntjes.  

✓ Ds. de Groot meldt ons de volgende bijeenkomst van de ring Haarlem op zondagmiddag 1 

maart in de Pelgrimskerk waar alle gemeenteleden welkom zijn.  

We sluiten de vergadering met het zingen van Lied 263. 


