
Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 10 oktober 2018 2018 

We beginnen deze kerkenraadsvergadering met het verwelkomen van onze tweede notuliste, Louisa 

Brouwer. Naast Mike zal ook Louisa een aantal keer voor ons de verslaglegging van de 

kerkenraadsvergadering verzorgen. Na deze kennismaking, wordt de vergadering geopend met 

gebed en gaan we over tot het behandelen van de agenda.  

Tijdens deze vergadering hebben we uitvoerig aandacht besteed aan het zogeheten Privacy 

Statement, velen van zullen weten dat er nieuwe wetgeving is sinds mei dit jaar, waardoor het nog 

belangrijker is geworden om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. We nemen met elkaar 

door hoe we dat zo zorgvuldig mogelijk kunnen doen en tegelijkertijd ook gemeente met elkaar 

kunnen blijven en naar elkaar om kunnen zien en aandacht hebben voor elkaar. U zult bijvoorbeeld 

merken dat we bij bijzondere diensten waarbij foto’s worden gemaakt, we vooraf bij afkondigen om 

toestemming vragen. Hierdoor kan een ieders mening en privacy worden gerespecteerd. Een kaartje 

sturen aan een gemeentelid wat ziek is, kan nog steeds en blijft belangrijk, we zullen wel van te voren 

aan betrokkenen vragen of hij/zij hier prijs op stelt. Kortom, met zorg omgaan met elkaar en met 

elkaar gegevens. 

We bespreken de bijzonderheden vanuit onze predikante, de diaconie, kerkrentmeesters en jeugd. 

Voor een jeugddienst zullen we een nieuwe datum prikken, de reeds geplande jeugddienst was in de 

herfstvakantie, dan zijn veel mensen afwezig. Verder zullen we in november een gemeente-avond 

organiseren, op 16 november om precies te zijn. Elders in De Schakel leest u hier meer over. De 

catechese is gestart, evenals het Leerhuis. 

We hebben de afgelopen en komende diensten met elkaar doorgesproken, hierbij waren natuurlijk 

de Startdienst van 16 september jl. en de feestelijke doopdienst van 7 oktober bijzonder mooie 

diensten. 

De vergadering wordt  afgesloten met het bidden van het ‘Onze Vader’, een prachtige hertaling uit 

het Arammens door Bram van Moerland. 

 


