
 

 

Nieuws vanuit de kerkenraad 6 september 2020 

 

Kerk-zijn in coronatijd 

Vanuit de landelijke kerk ontvangen we regelmatig informatie en ideeën voor 'kerk-zijn in coronatijd'. 

Eén van die berichten ging over leiding geven in coronatijd. Dat het lastig is voor een kerkenraad om 

in deze tijd leiding te geven, omdat de gebruikelijke manieren van overleg (met veel mensen tegelijk 

vergaderen bijvoorbeeld) stilgelegd waren. Ook onze kerkenraad had en heeft hier mee te maken. 

Ook het weer openstellen van de kerk gaat in een aantal gemeentes niet zonder oplopende 

gemoederen. De een houdt de kerk het liefst dicht, de ander zet de deuren het liefst wagenwijd 

open. Ook die ervaring is voor onze kerkenraad herkenbaar. Dat neemt allemaal niet weg dat het 

zeer spijtig is dat twee kerkenraadsleden om verschillende redenen in de afgelopen periode hun 

werk hebben neergelegd. We danken Arthur Weeber en Mariëtte Mak van harte voor het vele werk 

dat zij de afgelopen jaren voor de kerkenraad, in het bijzonder binnen het college van 

kerkrentmeesters, hebben gedaan. Met hun werk hebben zij bijgedragen aan de opbouw van de 

gemeente van Christus en het behoud van ons eeuwenoude kerkgebouw. 

Mochten er dingen zijn in de gemeente of het kerkelijk leven waar u vragen over heeft, schroom niet 

om contact te leggen met het moderamen. 

Vacatures 

De kerkenraad kan op meerdere plaatsen versterking gebruiken. Denkt u er wel eens over om u 

hiervoor in te zetten, maar weet u niet goed op welke manier? Vraag iemand van het moderamen 

om daar samen over van gedachten te wisselen. Er zijn natuurlijk de ambten van ouderling en diaken, 

maar er zijn ook andere vormen van betrokkenheid binnen de kerkenraad mogelijk, die niet per 

definitie aan een ambt gekoppeld zijn. U kunt ook namen doorgeven van mensen die u geschikt 

vindt.  
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