
Nieuws uit de kerkenraadsvergaderingen van 21 november 2022 en 2 januari 2023 

In de vergadering van 21 november zijn de begrotingen van de kerk en van de diaconie door de 
kerkenraad vastgesteld. De kerkrentmeesters wijzen op de hogere energiekosten in de nabije 
toekomst. De diaconie heeft de gelden bestemd voor plaatselijk werk hoger begroot. 

In de novembervergadering geeft jeugdouderling Yvonne Bax aan met ingang van het nieuwe 
jaar te stoppen als jeugdouderling. Ze geeft aan dat zij wel betrokken blijft bij een flink aantal 
activiteiten van onze gemeente die gericht zijn op de jeugd. In de vergadering van 2 januari 
hebben we Yvonne uitgezwaaid. De voorzitter stond met grote dank stil bij haar langdurige en 
enorme inzet voor het jeugdwerk van onze gemeente. 

In de novembervergadering meldt de diaconie dat er in samenwerking met de diaconieën van 
buurgemeenten veel is gedaan voor de vluchtelingen op het asielschip Silja Europa. 

De kerkrentmeesters melden dat er nog steeds weinig lezers van Samen hun 
abonnementsgelden betalen. Verder zijn de teksten van de begeleidende brieven bij Actie 
Kerkbalans goedgekeurd. 

In beide vergaderingen worden de kerkdiensten geëvalueerd. 

In de januarivergadering werden de leden van moderamen voor het jaar 2023 gekozen. Dat 
blijven: Anne Helmers (voorzitter) Liesbeth van der Lugt (diaconie), Joke Stam (scriba en 
consistorie), Nils Rasmussens (kerkrentmeesters) en ds. Kees Lous. 

In de januarivergadering blikten we ook terug op de vele activiteiten en kerkdiensten rond kerst 
en jaarwisseling. Het kinderkerkproject ‘Levenslicht’ met de levende standbeelden werd heel 
goed ontvangen. De Caroldienst was een groot succes. De herdertjestocht op 17 december en 
het kinderkerstfeest in de vroege avond van 24 december liepen enorm goed: dit zijn zeker 
activiteiten om mee door te gaan. De kerstmorgendienst en de oudejaarsdienst werden minder 
goed bezocht. 

De opvoering van The Passion gaat in 2023 niet door: de bezetting van de muziekpartijen was 
een probleem en ook enkele sleutelfiguren waren verhinderd om in 2023 mee te doen. 

Vanwege het nieuwe beleidsplan is het noodzakelijk om de profielschetsen van de gemeente 
en de predikant wat aan te scherpen en bij te stellen. De beroepingscommissie gaat verder met 
haar werk in januari. 

De kerkrentmeesters melden dat vanwege de hoge energiekosten het energiegebruik in de 
kerkelijke gebouwen nauwkeurig gemonitord wordt, dat er is overgestapt naar een andere 
energieleverancier en dat het stookregime voor de kerk het wijkgebouw fors is aangepast. Deze 
maatregelen zorgen ervoor dat de stookkosten veel minder stijgen dan eerst verwacht. 
De beide huizen in de Meervlietstraat zijn weer verhuurd. 

Ds. Joke Zuidema brengt verslag uit van haar werkzaamheden. 

Vanwege het nieuwe kalenderjaar wordt de kerkenraadsvergadering van 2 januari besloten met 
een hapje en een drankje.  

Ds. Kees Lous 


