PROTESTANTSE GEMEENTE OOSTHOEK
Verslag Kerkenraadsvergadering Protestantse
Gemeente Oosthoek

Vergadering 29-03-2017 te Hulst
1. Meditatief moment door predikant
Ds. Overduin leest een lied voor over het Heilig Avondmaal, lied 386 uit NLB.
Het Heilig Avondmaal is intensief besproken door de synode. Een brief en nota hierover is van
synodewege doorgestuurd met verzoek ook binnen onze gemeente hier aandacht aan te
besteden. Ds. Overduin zal dit onderwerp ook meenemen in de kerkdienst. Eventueel een
stukje in kerkenblad.
Overige zaken: Het wegbrengen van de Bloemengroet op zondag loopt goed.
- Seniorenreis. Stukje in kerkblad.
- CKRM Jaarrekening volgende vergadering. Dhr. Baljeu zal t/m juni in functie zijn.
2. Voorstellen Moderamen (agendacommissie)
 Plaatselijke Regeling (Bijlage 3) naar aanleiding van inhoudelijke reactie van ds. Bloemert
met wijzigingsvoorstellen conform de Kerkorde. Toelichting door predikant. Hij heeft nog
een aantal onjuistheden uit de huidige tekst Pl. Reg. gehaald en enkele
verbeteringen/aanvullingen aangebracht. Wordt in de volgende vergadering definitief
vastgesteld.
Scribafunctie is momenteel een slapende, maar wel afgedekte functie.
Conclusie: Samenwerken met andere buurgemeenten waar nodig en mogelijk.
 Bespreking uitkomsten Classisvergadering d.d. 23-03-2017 consideraties over het
rapport kerk op weg naar 2025 (1e onderdeel).
O.a. over de toekomstige rol van de classis of regiopredikant: De regiopredikant kan dan
wel besluiten tot een time-out. Maar dit kan ook zonder deze persoon. Ds. Overduin tekent
hierbij aan: de regio-predikant heeft alleen beslissingsbevoegdheid als hij het eerst zelf
binnen de classis heeft voorgelegd. Hij moet altijd verantwoording afleggen. Dus helemaal
solistisch werken doet hij niet. Toch blijven er wat bezwaren tegen deze constructie. Dit is
de Classis bekend en zal integraal worden doorgegeven aan de synodecommissie.
 Stand van zaken nieuwe ambtsdragers
Publicatie tekst van predikant in komende kerkbladen over argumenten om ambtsdrager/
taakdrager te worden. Het loopt nog geen storm. Vervolgstappen om mensen per
leeftijdsgroep te benaderen, vanaf 65-55, enz. naar lagere leeftijd. Gemeenteleden zullen
ook persoonlijk worden benaderd omdat de nood hoog is.
3. Scribaat/organiatie/PR (kerkblad-website).
 De actuele digitale infogids is beschikbaar, nu nog de gedrukte versie voor de ouderen,
nieuw ingekomenen en de vrijwilligers. Oplage: 125 exemplaren. Wordt september.
 Kerkdienstrooster 2018 gereed. Preekvoorziener 2019 nog onzeker.
Voor de zomer moet dit duidelijk zijn. Wordt aan gewerkt.
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Enkele wijzigingen kerkdienstrooster 2017 Refodienst: 5 november (Dankzondag m.m.v.
prot. koor uit Axel) in plaats van 29 oktober in verband met gastpredikant.

4. Diaconie: verslag diaconievergadering
2-04 collecte actie 555. Besloten door diaconie.
Kerkrentmeesters: verslag CKRM vergadering
Hulst:
Dringend vernieuwing nodig. Geluidsinstallatie samen inkopen, is goedkoper.
Aantrekkelijkheid nodigt meer uit tot verhuur. Verhuurbaarheid zal dan beter verlopen. Op dit
moment € 10.000 in de min maar door verhuur en vermindering salaris predikant kan men weer
in de plus komen. Proberen mee te doen in het maatschappelijk circuit. Toiletgroep wordt
gewijzigd maar gaat niet ten koste van de kerk. Twee partijen gevraagd voor vloerbedekking en
toiletten.
Kloosterzande
Leien dak in Kl’zande zal waarschijnlijk volledig gedekt worden door subsidies, etc.
Kerkenraad akkoord met dit plan. Alles ook een likje verf. Ook verlichting aanpassen. Ook de
vergaderruimte meenemen.
5. Ouderlingen: verslag Pastoraal overleg
Tussentijds verslag clusteroverleg over jongerenkerkenwerk (groep 12+) door mw. Leenknecht
en mw. Van Drongelen. Overleg is geweest. Bezig met geloofsopvoeding jeugd. Eerst bij
ouders vragen welke vragen er leven en wat zij als hun rol daarin zien. Daarna eventueel
starten met een groep. Voorstel (van mw. Slabbekoorn, JOPwerker) om 1 avond hiervoor vast
te leggen. Wordt vervolgd.
Predikant
 Diensten Stille Week + HA kleine kring en aangepaste viering op Tragel (13-04+
Overleg gehad met mw. Van Boven-de Prenter. Is geestelijk verzorgster. Om en om zullen
deze vieringen op Tragel verzorgd worden door een voorganger van rk. en prot. zijde.
 Evaluatie inloopochtend project PKN
Loopt niet storm. Minimale respons. Is wel een zaak van lange adem. Toch nog doorgaan
tot de zomer.
 Uitnodiging jubileumactiviteiten + expositie 500 jaar Protestantisme(katholiek en protestant
in Hulst e.o.). De openingsbijeenkomst is gereed. Goede samenwerking geweest voor de
samenstelling van deze bijzondere expositie. Mooie attributen om uit te stallen.
H. van Drongelen-de Meijer

P.J.H.J. Overduin

2

