Uit de kerkenraad van 16 mei 2019……..
Het heeft veel tijd gekost, maar de nieuwe Plaatselijke Regeling voor Zuidwest is vastgesteld
en officieel getekend. De kerkenraad dankt alle mensen die een aandeel hebben gehad in de
totstandkoming van de regeling!
Henk Valstar heeft overleg gevoerd met mw. van Weelden, consulent PEP. Dit om een start
te maken met de formulering van een vrijwilligersbeleid voor onze wijkgemeente.
De scholingsplannen van Wietske Verkuyl en Martin Koster zijn besproken:
Naast andere zaken wil Wietske zich vooral verdiepen in de hedendaagse spiritualiteit en
leren om taal en rituelen te vinden, of te ontwikkelen, die aansluiten bij onze traditie en
tevens bij de door haar aangegeven doelgroep: de generaties die wel zijn opgegroeid met
het Christendom, maar die de kerk verlaten hebben. Het lijkt haar boeiend om te kijken of er
een vorm van eredienst te ontwikkelen is die de doelgroep aanspreekt. De kerkenraad
spreekt steun uit voor dit initiatief.
Martin wil vooral scholen met nadruk op de volgende aandachtsvelden: Eredienst met
woord, muziek en beeld. Begeleiding rondom uitvaarten. Betrokkenheid van buurt en kerk
op elkaar. Contacten met andere religieuze gemeenschappen. Vooral de inzet van muziek en
beeld in de eredienst die Martin voorstaat, wordt door de kerkenraad van harte
ondersteund.
Vanuit de Algemene Kerkenraad wordt om commentaar gevraagd op een notitie opgesteld
door de Werkgroep Verankering Jeugdwerk. De Taakgroep Jeugd en Jongeren zal deze
notitie bespreken als voorbereiding op de behandeling in de kerkenraad.
Enkele goede berichten: Bram van Dam, de penningmeester van het Centraal College van
Kerkrentmeesters, is bereid zijn ambtsperiode met vier jaar te verlengen. Onze voorzitter,
Johan Bovenlander is eveneens bereid langer aan te blijven. Hetzelfde geldt voor HansBert
Griffioen, namens Zuidwest lid van de Algemene Kerkenraad. De genoemde ambtsdragers
zullen binnenkort worden herbevestigd.
Op 7 juli is er in de Abdij een jeugddienst. Dan is er tevens voor een aantal kinderen het “12
jaars moment”: markeren overgang van basis- naar middelbare school.
Het oude doopvont van de Shalomkerk heeft een prachtig plaatsje gekregen in de tuin van
de Bosbeskapel.
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