
 

Punten uit de kerkenraadsvergadering van 4 januari 2021 (online) 

Ds. de Groot steekt de kaars aan, dat het licht van Christus dit nieuwe jaar over ons mag schijnen in 

deze corona tijd en leest ons daarna uit Lucas 1 “De lofzang van Maria”, Met hart en ziel prijst ik de 

Heer en ik juich om God Mijn redder. Daarna gaat ds. de Groot ons voor in gebed. 

Er was een brief van de gemeente om op 31 december om 24.00 uur ’s avonds de klokken te luiden, 

hieraan hebben wij als kerk gehoor gegeven. 

De kerkenraad stemt in met het besluit om de huidige moderamenleden voor dit jaar verder zitting 

te laten nemen binnen het moderamen. 

De enveloppen voor de actie Kerkbalans worden in januari gelijk bezorgd met het kerkblad “Samen” 

en kunnen nu vanwege de corona lockdown niet opgehaald worden, er wordt een etiket op de 

envelop geplakt met het verzoek om de retourenvelop via een antwoordnr. terug te sturen naar de 

kerk. De kerkrentmeesters geven aan dat ze dhr. Arend Selier bereid hebben gevonden om als 

financieel administrateur mee te werken aan de actie kerkbalans. 

De colleges gaan de beleidsplannen bespreken in hun vergadering. 

De jaargesprekken met de predikanten hebben door de lockdown nog niet plaatsgevonden. Ze zullen 

binnenkort online plaatsvinden. Ds. de Groot wil, ondanks dat zij weggaat, toch nog deelnemen aan 

het jaargesprek. Dit wordt dan tegelijk een exitgesprek. 

Bij de openstelling van de kerk op zaterdag 19 december 2020 zijn +/- 15 personen zijn geweest. Het 

verzoek is om dit nog een keer te doen, misschien 1 x in de 14 dagen. Je merkt dat de mensen 

behoefte hebben aan persoonlijke aandacht of om een kaarsje aan te steken. Dit moet nog even 

wachten totdat de lockdown voorbij is. De ouderlingen en andere bezorgers hebben voor de kerst bij 

100 ouderen een kerstattentie gebracht in de vorm van een klein potje met een lichtje erin, dit werd 

zeer gewaardeerd. 

Mevr. Bax en ds. de Groot hadden voor de tieners een sinterklaasbijeenkomst georganiseerd, een 

goed initiatief om de jongeren onder ons bij de kerk te betrekken. Tussen kerst en oud en nieuw had 

mw. Bax berichtjes gestuurd naar de tieners. Er kan door de lockdown niet zoveel, jammer genoeg. 

De kinderen van de kinderkerk hadden in de adventsperiode een engeltje met goed nieuws gemaakt 

en er een kerstboompje mee versierd. Na de abrupte sluiting van de kerk op zondag 20 december, 

hebben de kinderen dit toch na de dienst van 20 december op afstand en buiten de kerk opgehaald 

met een presentje erbij. 

De Oecumenische dienst op zondag 24 januari met de andere plaatselijke kerken kan dit jaar niet 

samen gevierd worden Elke kerk viert het nu in zijn eigen kerk zonder gemeenteleden. Ds. de Groot 

meldt ons dat zij het beroep naar de Paaskerk te Amstelveen heeft aangenomen, de bevestiging 

aldaar hangt af van de huisvesting. Verder gaat het moderamen bespreken, hoe nu verder, en daarna 

terug koppelen aan de kerkenraad. De predikanten melden ons dat de vergadering van het Pastores 

convent door de lockdown uitgesteld is. 

De diaconie gaat via het kerkblad en online meer aandacht geven aan de bestemming van de 

collectes.De kerkrentmeesters zijn druk bezig met de actie kerkbalans. De ouderlingen hebben de 

kerkdiensten en pastorale zaken doorgesproken in hun vergadering. Er zal ook dit jaar geen 

uitvoering van De Passion plaatsvinden. 

De vergadering wordt afgesloten met een avondgebed van Maarten Luther. 


