Verslag vergadering raad van kerken, 8 juni 2016.
Aanwezig: Carola van de Heuvel, Kees van Stokkum, Ans Brandsma, Hetty de Graaf, Ruud ter Beek,
Hank Beermann, Jeannette Stekelenburg (verslag).
Afwezig met kennisgeving: Bart Hoogendoorn, Piet van Laar, Gerard van Amerongen, Anette
Sprotte.
1. Welkom en Opening
Hank heet iedereen van harte welkom, Hetty opent de avond met “ Een gebed voor onderweg”.
2. Mededelingen/ Ingekomen stukken.
-Jon Jon Blom zal worden uitgenodigd voor de vergadering van 14 september
-Annette en Gerard worden op de hoogte gesteld van de vergaderdata in sept- nov en dec.
Ingekomen stukken:
Er zijn twee brieven ontvangen via het secretariaat met verzoeken om financiële bijdragen.
Eén van het Rode Kruis en één van St. voorzieningsfonds Vluchtelingen Eemland.
De brieven zijn uitgedeeld aan de leden van de raad , zodat men dit in de eigen gemeente kan
bespreken of er geld beschikbaar is voor deze goede doelen.
Er is een brief binnengekomen ter promotie van de Alpha Campagne ( wereldwijd).
We hebben de brief besproken binnen de raad en willen er met elkaar wel aandacht aan
besteden in Leusden. Er wordt om een financiële bijdrage gevraagd van 300 euro, maar binnen
Leusden wordt de cursus gegeven en ook financieel door de raad van kerken ondersteund.
Als er , naar aanleiding van de campagne , genoeg mensen in Leusden de Alpha Cursus willen
volgen, dan willen we dit blijven ondersteunen. Extra geld voor de Campagne is er nu niet/ het
is géén begrootte uitgave. We zouden eerst schriftelijk moeten onderzoeken of er ruimte is om
geld uit te geven.
In een e-mail bericht stelt Gerard voor om , met de gezamenlijke kerken, op meer regelmatige basis
een gebedsbijeenkomst te hebben.
Graag vragen we Gerard om met een concreet voorstel te komen op 14 september . Dit houdt ook
in dat de predikanten / pastores een overleg plannen en met elkaar afspraken maken over
gezamenlijke gebedsbijeenkomsten. Het zou heel goed kunnen op woensdag in de vredesweek (
17 tot 25 september). Zo zijn er nog meer momenten in het liturgisch jaar , die geschikt zijn.
Maar dit vereist een goede onderlinge afstemming. Jeannette en Hank schrijven een brief aan de
aangesloten kerkgemeenschappen om overleg hierover te adviseren.
3. Ingekomen punten vanuit de leden van de raad:
-De ING rekening zal worden opgeheven en de financiële zaken zullen worden geregeld via de
Rabobank. Inschrijving bij de kamer van koophandel is hiervoor voorwaarde, Hank zal dit in orde
maken.
Hank en Jeannette zijn nu gemachtigd , maar we zoeken nog verder naar een penningmeester. Het
bestuur is niet compleet zonder penningmeester, dit is wel nodig voor de voortgang van de raad!

4. Notulen vorige vergadering.
Verslag wordt vastgesteld. Hank geeft aan dat er n.a.v. een diaconaal overleg een afspraak volgt
met dhr. Jan Overweg. Het gaat om een platform voor minimabeleid en noodhulpverlening. De
gemeente gaat ervoor zorgen dat dit platform er komt. Hank gaat hiervoor naar de vergadering
van de gemeente, samen met Hetty.
5. Jaarverslag 2015.
De eerste opzet is klaar, er volgen nog wat aanpassingen en er komt een hoofstukje bij over de
coördinatie van het vluchtelingenwerk en over de inhoud van onze vergaderingen.
Aan eenieder het verzoek om 3 regels op te stellen over de eigen werkzaamheden/ inzet voor
de raad in Leusden! Graag mailen naar Jeannette: jjstekelenburg@outlook.com
6. Terugblik op the Passion.
Hetty was erbij in Amersfoort, heef genoten van de muziek en de organisatie was geweldig!
Ruud heeft de organisatie van de bijeenkomst in de Korf op zich genomen, dit was wel veel werk
en geregel. Er waren wel folders verspreid, maar een aankondiging in de Leusder Krant/ Leusden
Nu was vergeten Positief was dat er zo´n 200 bezoekers kwamen, de band “Psalmen voor Nu”
heeft goed gezongen. Sommige bezoekers vonden de liederen te somber, maar het gaat dan ook
om de lijdenstijd. The Passion was goed te volgen op het scherm, en werd gewaardeerd. Het
verhaal was goed actueel gemaakt, en goed verteld.
Vraag is: Is dit voor herhaling vatbaar? Het geheel zou budget neutraal moeten worden geregeld
voor de raad van kerken. Ruud overlegt met de Pastores of dit volgende keer wenselijk is.
Opgemerkt wordt dat de opzet meer gericht zou moeten worden op de jeugd van Leusden,
mogelijk met andere muziek en wellicht op een andere locatie. Als er hieromtrent iets gevraagd
wordt van de raad, horen we het graag!
7. Terugblik Pinksterviering op het Plein.
Carola, Hank, Ruud en Hetty waren er bij. Het was een koude ochtend , toch waren er veel
bezoekers. De voorbereiding was wel een vuurdoop voor Jon Jon Blom, de overdracht was niet
geheel vlekkeloos verlopen en Jon Jon moet liturgisch nog op gang komen.
De voorgangers zouden dan ook de regisseur moeten zijn voor wat betreft de opzet van de liturgie,
zodat Jon Jon zich meer op de organisatie van de viering zelf kan richten.
Het geluid was goed georganiseerd! De vluchtelingen werden laat in de viering welkom geheten,
jammer. Volgend jaar mag er best meer “vuur” in het geheel, het is tenslotte Pinksteren!
Op 14 september zullen we samen met Jon Jon evalueren, zij wordt uitgenodigd.
8. Gastvrij Leusden en de rol van de raad van kerken daarbij.
Coördinator Nynke Minnema heeft een presentatie verzorgd voor de Kiwanie Club en daarbij veel
waardering geuit voor de pregnante rol van de raad van kerken bij de opvang van vluchtelingen.
Vooral de gastvrije, dagelijkse opvang van de vluchtelingen in de Koningshofkerk wordt heel erg
gewaardeerd. Bij deze danken we de gemeente van de Koningshofkerk/ de koster/ de vele
vrijwilligers en gasten die zich hebben ingezet voor het verwelkomen van de vluchtelingen.
Er is veel aandacht voor de mensen! De diaconieën zetten zich in voor activiteiten na 30 juni, er
komt een kinderprogramma. Hetty zet zich in voor een gezamenlijke avond met de diaconieën om
samen naar het verhaal van Nynke Minnema te luisteren.
9. Voorbereiding Prinsjesdagontbijt.
Dit is op dinsdag 20 september, dhr. Henk de Roest zal gastspreker zijn. Hij is bekend van zijn
boeken over gemeenteopbouw. Het ontbijt wordt gehouden in de Tuin. Rik Gierman versterkt de
voorbereidingsgroep, Hans Sybrandy zal dit jaar voor het laatst meedoen.
Allen welkom en geef je op om er bij te zijn te zijner tijd!

10. Voorbereiding Vredesweek.
De bedoeling is om de activiteiten bekend te maken via facebook. Het is best een groot project, er
staat veel te gebeuren! De groep is in feite te klein, als je nog iemand weet die kan ondersteunen,
meld het bij Hetty! Het gaat om mensen te inspireren het goede te doen in het leven!
Dit is wel actueel in deze tijd1
De werkgroep vergadert 6 keer per jaar. Onderwerp is steeds: hoe brengen we initiatieven van
Vrede in de wereld. Je denkt mee en voert zelf uit. Kan er een oproep komen in de kerkbladen?
Graag mensen vragen om aan te sluiten bij de vredeswerkgroep!
11. Voortgang Interconfessioneel Onderwijs.
Het nieuwe schoolbestuur ( VUERES) is zeer genegen om de contacten met de kerken aan te halen.
Ds. Maria Berend en Antoinette Blottenberg zullen hierbij een grote rol spelen.
Ook komt er dit jaar al een oecumenische scholenviering. Dit is op zondag 25 september in de
Jozefkerk! Leusden krimpt, er komen steeds meer interconfessionele basisscholen.
12. Afscheid van Ans Brandsma.
Ans heeft zelf een document geschreven over haar ervaringen en ontwikkelingen met de
oecumene en de raad van kerken , waarvoor hartelijk dank!
We nemen op gepaste wijze afscheid van Ans en bedanken haar voor alle inzet gedurende zovele
jaren! Ans krijgt een bos bloemen en het boek “ van Hamersveld tot Leusden”.
13. Rondvraag en Sluiting.
Maandag 5 september is er weer een Zincafé!
Dit keer zal het gaan over Technologie en Zingeving.
Dhr. Martijn Delahaye ( van AFAS) zal spreken op deze avond. Van harte welkom!
Hetty sluit deze avond met een oproep tot het bouwen van Bruggen naar de ander.

Volgende Vergadering: woensdag 14 september 20.00 uur in de Koningshofkerk.

