Verslag vergadering raad van kerken, 14 december 2016.
Aanwezig: Kees van Stokkum, Piet van Laar ,Hetty de Graaf, Hank Beermann, Gerard van
Amerongen, Carola van de Heuvel, ds. Ruud ter beek, ds. Anette Sprotte, Jeannette Stekelenburg
( verslag), Leo Lindhout.
1. Welkom en Opening
Hank heet alle aanwezigen van harte welkom, in het bijzonder dhr. Leo Lindhout, die vanavond komt
kennismaken met de raad en overweegt om de rol van penningmeester op zich te nemen.
Hank leest ons voor uit het boek “ wereldwonderen”.
2. Mededelingen/ Ingekomen stukken.
- Er is een brief binnengekomen van de stichting Voorzieningsfonds vluchtelingen Eemland.
De stichting wil graag een reactie op de brief en vraagt ook om een financiële bijdrage.
Jeannette neemt contact op met de stichting met het verzoek voortaan rechtstreeks de kerken zelf
aan te schrijven. Piet neemt contact op met de eigen parochie, om na te gaan of er geld
beschikbaar gesteld kan worden voor dit fonds. De GKV gaat de lobby opzetten richting christelijke
politiek om aandacht te vragen voor de Gezinshereniging van vluchtelingen.
Verslag vorige vergadering( 2 november 2016):
-Hetty geeft aan de Jas voor het Dickens festijn nog niet af is.
- Er zijn nieuwe data vastgesteld voor de vergaderingen van de raad in de Glind in 2017:
Dit worden woensdagavonden, en wel op 1 februari, 15 maart, 21 juni, 13 september, 8 november,
13 december. Kees heeft voor de raad de ruimte in de kerk kunnen reserveren, hartelijk dank Kees!
3. Stand van zaken Publiciteit ( input Carola).
Het idee van een plaatselijk “activiteiten blad ”van de kerken vindt iedereen een goed idee! Ook de
redacteuren van de diverse kerkbladen zijn enthousiast. Het zou per “schooljaar” aangeboden
kunnen worden. De eerste stap is echter wel het organiseren van de financiën! Hank spreekt met zijn
achterban en diverse fondsen (o.a. AFAS en stichting de Boom) hierover, teneinde de eerste druk
van het blad te kunnen bekostigen.
Verder zal er een brief uitgaan naar de kerken met de uitleg over dit nieuwe initiatief:
- Daarvoor zullen de kosten per blad precies bekend moeten zijn.
- Dit zal doorberekend worden naar de leden van de kerkgemeenschappen.
- Alle aangesloten kerken zullen meer dan nu moeten bijdragen op jaarbasis.
- Er komt een goede begroting, waarbij de kosten vermeld zullen worden( Actie Hank, Carola;
Jeannette)
- We willen de verhoging “ inclusief” houden, dus het hoort bij het totaalpakket van
activiteiten van de raad van kerken, evenals bijv. de Pinksterviering .
- Het blad gaat alle “open” activiteiten vermelden, dus waar in beginsel alle inwoners van
Leusden/ de Glind en Achterveld welkom zijn.
- Het gaat wél om de inhoud : voorbeeld is de opzet van “ Latent Talent”. De vorm moet niet
belangrijker zijn dan de inhoud. Het is wél een uitdaging!
- De vraag is of de Glind activiteiten kan aanbieden, daar moet nog over worden gesproken
binnen de gemeente.
- Goed om dan in het najaar te evalueren ( mogelijk een standaard evaluatieformulier maken
die voor elke activiteit gebruikt kan worden?).
- Als onderdeel van het werken aan “ de Groene Kerk” zal alles ook op de diverse websites
komen te staan.

-

Het kan een belangrijke vorm van onderwijs en vorming worden in de gemeente Leusden!

4. Stand van zaken sociale fondsen in Leusden ( input door Hank).
Hank is betrokken bij de aanpak van armoede in Leusden. Is er daarvoor een convenant gesloten met
medewerking van dhr. Jan Overweg. Het bevordert de laagdrempelige toeging tot voorzieningen.
Alle diaconieën zijn betrokken in dit geheel, evenals 15 fondsen die opgericht zijn ter ondersteuning
van de sociale minima. Zoals het loket schuldsanering en het Noodfonds.
Het centrale adres voor alle vragen rondom armoede en ondersteuning is Larikslaan 2.
In het nieuwe gemeentehuis komt een aparte ruimte voor dit beleid.
Vraag: kan er ook een databank komen met logeeradressen? De kerken merken een toename van de
vraag om een “noodopvangplek”. Met name mensen die te maken krijgen met echtscheiding zoeken
ter overbrugging soms andere ( tijdelijke) woonruimte. Maar ook oudere, alleenstaande mensen , die
in feite niet meer zelfstandig kunnen wonen, zoeken een( beschutte)woonvorm. Nu er vaak lange
wachtlijsten zijn voor intramurale opvang ( verzorgingshuizen/ verpleegtehuizen) komen deze
mensen in een moeilijke situatie terecht.
Het blijkt dat de kerken verschillend omgaan met deze vragen. Binnen de GKV is zo nodig vlot een
opvangadres gevonden voor gemeenteleden die dakloos dreigen te worden. Ook binnen de EGL is dit
wel oplosbaar. Sommige kerken zijn minder bekend met het aanbieden / regelen van directe
opvang voor gemeenteleden. En wat als de vraag gaat toenemen? Kunnen we met elkaar een “ huis
van Hoop” organiseren? Dit ter overbrugging naar een vast , nieuwe plek?
Hetty zal daarvoor een mail sturen naar dhr. Harmen van Zwol, die hierin kan adviseren.
5. Stand van zaken en inbreng RVK Dickens- event.
Zaterdag 17 december is het Dickens- feest, van 11.00 tot 20.00 uur in de Hamershof.
De vier predikanten en enkele vrijwilligers zullen een rol daarbij spelen.
Helaas is de communicatie hierover niet goed verlopen en we besluiten nu ook geen actieve inzet te
organiseren, daarvoor is het nu te kort dag. Is dit een gemiste kans? Het is wel een leermoment. De
raad was en is enthousiast begonnen met het aanbieden van het rad, vervolgens bleek er geen
coördinator en er was ook geen duidelijk plan. Anette zal naar Maria terugkoppelen dat we nu alles
laten gebeuren , zoals het wél door kan gaan, dus met medewerking van de predikanten, die o.a. het
kerstverhaal gaan voorlezen.
Wat is de gedachte voor volgend jaar? Als er weer een Dickens- feest komt, dan zal iemand met een
gedegen plan moeten komen, en ook met een begroting van de kosten voor die dag.
Alles staat of valt met een goede coördinatie, dit is de basis voor alle activiteiten.
Iemand die de schakel kan zijn tussen de raad/ predikanten/ winkeliersvereniging.
Verder er is meer steun “ van onder op” nodig, mensen die daadwerkelijk uitvoerend werk willen
doen. We komen dit ook tegen bij de coördinatie van de Pinksterdienst, coördinatoren hebben echt
de hulp nodig van mensen die een taak op zich willen nemen!
Als leden van de raad hebben we ook zelf de coördinatie over diverse projecten/ vieringen . Voor de
coördinatie van nieuwe projecten, zal eerst een coördinator benoemd moeten worden.
6. Informatie van de werkgroep “ Van Onder Op”.
We bespreken het manifest van de initiatiefgroep “ Van onder op”. De groep wil meer zorg en
onderlinge betrokkenheid organiseren in Leusden. Sommige mensen zijn onmachtig om zelf
contacten aan te gaan, dan wel te onderhouden. Hiervoor is meer aandacht nodig , ter voorkoming
van eenzaamheid en sociaal isolement. Er komen ook meer “ huiskamers” voor buurten, waarbij
mensen gezamenlijk koffie kunnen drinken en zaken kunnen bespreken of een spelletje doen.
De bedoeling is dat mensen elkaar beter gaan kennen , waarderen en helpen waar dit nodig is.
Als raad willen we dit manifest ondersteunen en hiervoor ook de komende kerstvieringen aandacht
vragen. Carola en Hetty zorgen voor de aanpassing van het manifest, zodat het kan worden

uitgedeeld bij de kerstvieringen en de kerken die het liever digitaal doorgeven, krijgen daarvoor
materiaal.
Kunnen we dit ondersteunen met creatieve plannen? Kun je iets speciaals betekenen voor iemand ,
die in jouw straat woont ? Werken met slogans ( via de website of via nieuwsbrieven) kan effectief
zijn. De predikanten zullen hier op hun eigen wijze mee aan het werk gaan richting kerstvieringen.
7. Rondvraag en Sluiting.
- Leo wil graag aansluiten bij de raad, als penningmeester. Welkom Leo!
Op 11 januari om 16.30 uur vergaderen Hank, Jeannette en Leo over de financiën en de begroting
voor 2017. Mail adres van Leo is : Leo.Lindhout@gmail.com
- Kees verzoekt de vrijwilligers die zich hadden aangemeld voor het Dickens festival netjes af te
melden. Kees zal dit zelf doen richting Annechien Witteveen.
-We zoeken nog een nieuwe webbeheerder! Een vrijwilliger , die de taak van Rudy ter Linden kan
overnemen! Graag actief zoeken naar opvolging, dit is nodig.
- Mogelijk wordt er een tweede predikant beroepen voor de GKV! Fijn als dit zou lukken!
We horen het graag als raad als er een predikant bij gaat komen!

Hank eindigt de avond met het voorlezen uit “ Hier onderwijst men de jeugd”.

Volgende vergadering: woensdag 1 februari 20.00 uur in de Glind.

