Verslag van de gemeenteavond op woensdag 28 november 2018
Het was fijn, dat we zoveel gemeenteleden welkom mochten heten op deze avond.
Na het welkom van ds. Anne-Gera Los kreeg Robert Boot het woord. Hij sprak namens de
herinrichtingscommissie en blikt daarbij even kort terug.
De commissie heeft het adviesbureau Marsaki uitgenodigd. Dit bureau heeft vele
onderzoeken gedaan om tot een goed advies te komen. Dit is gedaan door Patrick Harting. Hij
geeft een toelichting op de werkzaamheden en het resultaat van de onderzoeken tot nu toe.
Dit doet hij aan de hand van een power point presentatie op het scherm.
Deze presentatie is bijgevoegd bij dit verslag. Na dit verhaal worden er nog enkele vragen
gesteld.
1. Wanneer er luchtverwarming wordt gekoppeld aan een waterpomp levert dit dan
problemen op bij het aanvragen van een vergunning?
Nee, er zullen wel kritische vragen gesteld worden.
2. Wordt de kerkruimte kleiner?
Ja, want de entree wordt verruimd.
3. Is er toch niet een mogelijkheid een deel van de banken te behouden?
De commissie heeft dit uitgebreid onderzocht. Uiteindelijk is ervoor gekozen de
banken boven te behouden. Beneden komen stoelen. De gemeente is hiermee
akkoord gegaan in de vergadering van 19 juni 2018.
4. Gaan de ramen/voorzetramen eruit? In de kerkzaal niet. In de consistorie wel.
5. Hoe diep zou er geboord moeten worden voor een warmtepomp?
Dit is 30 à 35 meter en zal geen probleem opleveren.
Pauze
Ook de volgende 2 onderwerpen zijn besproken aan de hand van een power point presentatie.
Het 2e onderwerp van deze avond is de invulling van de predikantsvacature. Door diverse
factoren is dit een moeizaam proces. De oriëntatiecommissie is nu bezig te onderzoeken of er
een predikant uit een andere gemeente voor 30% gedetacheerd kan worden naar
Koudekerke. Er worden nog een paar vragen gesteld.
1. Komt er dan een beroepingscommissie? Bij detachering is dat niet aan de orde.
2. Heeft de gemeente dan nog wel invloed? Ja de gemeente zal zeker gehoord worden.
Het 3e onderwerp van deze avond is de samenwerking met de buurgemeenten.
Het gezamenlijk moderamen heeft besloten deze samenwerking te intensiveren.
Er zal een intentieverklaring opgesteld worden. In deze verklaring komt te staan waar we naar
toe willen werken. Wat we al samen doen en de punten, die wij als kerkenraad aangeleverd
hebben voor een intentieverklaring kunt u in de presentatie lezen.
Rondvraag:
1. De voorzitter vraagt of de aanwezigen akkoord gaan met het hele jaar door eenzelfde
aanvangstijd voor de kerkdienst. De meerderheid is hiervan voorstander.
Welke aanvangstijd het gaat worden levert geen eenduidigheid op. De kerkenraad
neemt hierover een besluit.
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Vanuit de kerkenraad deelt de voorzitter mee, dat er besloten is om m.i.v. 2019 de
landelijke datum voor de dankdag aan te houden. Dat is de 1e woensdag in november.
Hiermee lopen we dan ook weer gelijk op met de buurgemeenten.
2. Voor welk percentage wil ds. Anne-Gera Los werken. Haar voorkeur gaat uit naar 80%.
3. De O. en J. diensten zijn o.a. gestopt omdat ze minder bezocht worden. Teruglezend
in het schrift, waarin de aantallen worden bijgehouden levert op, dat dit niet klopt.
Het zou fijn zijn als er toch weer een mogelijkheid komt, waarbij gemeenteleden
betrokken zijn bij de voorbereidingen van de dienst. De kerkenraad neemt dit mee.
4. Er wordt opgemerkt, dat het lettertype van het nieuwe kerkblad niet duidelijk is. Deze
opmerking is al meer gehoord. De kerkenraad zal er aandacht aan besteden.
Het nieuwe kerkblad is verder positief ontvangen.
5. De koster geeft aan, dat de dienst op Eeuwigheidszondag niet is uitgezonden. Indien
men deze alsnog wil bekijken is er een dvd beschikbaar bij dhr. Sjaak Jansen.
De voorzitter bedankt alle aanwezigen en degenen, die een bijdrage hebben geleverd aan
deze avond.
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