Verslag vergadering raad van kerken, 14 september 2016.
Aanwezig: Ds. Maria Berends- van Hoek, Gerard van Amerongen, Hetty de Graaf, Carola van de
Heuvel, Piet van Laar, Kees van Stokkum, Hank Beermann, Bart Hoogendoorn, ds. Ruud ter Beek
Jeannette Stekelenburg ( verslag).
Afwezig met kennisgeving: Jon Jon Blom, ds. Anette Sprotte.
1. Welkom en Opening
Hank heet alle aanwezigen van harte welkom, Gerard opent de avond met het lezen van een
gedeelte uit Mattheüs 8 “ De Storm op het Meer”. Gerard gaat voor in gebed.
2. Mededelingen/ Ingekomen stukken
- de Stichting “Leergeld” is opgericht. ,mede door Hans Sybrandy en Hank . De stichting gaat
jongeren financieel ondersteunen bij de schoolkosten. Verder gaat de Larikslaan in Leusden centraal
staan voor alle financiële vraagstukken. Zij heeft de loketfunctie voor alle vragen en kan waar nodig
doorverwijzen.
- Armoedebeleid: Jan Overweg gaat hierover een brief opstellen aan de diaconieën. Doel is om meer
samen te werken ( ter bestrijding van armoede) als gemeente en de kerken. Charitas en de
protestantse diaconieën werken ook goed samen en hebben onderling veel contact.
- De vluchtelingen: deze zijn vrij plotseling vertrokken uit Leusden. Gastvrij Leusden staat op standby. Mv. Minnema heeft via de Leusder Krant alle betrokkenen bedankt voor de ondersteuning en op
20 september is er een algemene, vrijwilligers-bedankavond in de Korf. Hetty gaat er heen.
In het dorp is veel waardering voor de inzet van de kerken bij de opvang van de vluchtelingen, dit
werd erg gewaardeerd!
Ook het dierentuin-uitje, speciaal geregeld voor vluchtelingen en hun kinderen was erg geslaagd!
Vraag: Wat gebeurt er met de SBBO? Het gebouw gaat gesloopt worden in 2017. Later wordt op die
locatie weer
gebouwd.
Wat gebeurt er met de statushouders die in Leusden gehuisvest worden ? Geeft de gemeente dat
door? Er is elke vrijdagmorgen, van 9.00 tot 12.00 uur, een koffie-ochtend in het Jeugdhonk,
ondersteunt door vluchtelingenwerk.
Daarnaast blijft het platform diaconieën in stand, waardoor er snel geschakeld kan worden, als er
hulp nodig is.
-Kerk- en schooldiensten: worden gehouden op zondag 25 september in de St. Jozef kerk. Het
worden oecumenische vieringen en iedereen is welkom!
3. Notulen van 8 juni 2016. En het jaarverslag 2015
- Bij het Prinsjesdagontbijt zal dhr. Rik Gierman gastheer zijn, samen met Hetty en de
medevoorbereiders. Graag een algemeen e-mail adres aanmaken voor de aanmeldingen, waaruit
blijkt dat het een raad van kerken activiteit is. Nu staat er nog een persoonlijk e-mail adres in de
Leusder Krant , namelijk het e-mail adres van Hans Sybrandy.
- Voila is de naam van het overkoepelend schoolbestuur van de basisscholen in Leusden.
- Notulen en jaarverslag zijn goedgekeurd en klaar voor verspreiding.
4. Evaluatie Pinksterviering
Jon Jon Blom heeft een persoonlijk verslag gestuurd over haar ervaringen met de voorbereidingen
van de dienst. Omdat zij nu niet aanwezig kan zijn, zullen we haar vragen een volgende keer te
komen. Eventueel zullen Hank en Jeannette samen met haar spreken over deze taak en het vervolg

richting 2017. Duidelijk is wel dat de deelnemende kerken voldoende ondersteuning moeten (
blijven) bieden, de Pinksterviering is een groot project om voor te bereiden én uit te voeren.
Belangrijk om bijtijds in de kerken te agenderen wie er op welke manier kan helpen ( met name ook
voor wat betreft de kinderopvang en kindernevendienst!).
5. Afdeling Financiën
Nu Cor gestopt is met het penningmeesterschap, nemen Hank en Jeannette tijdelijk de financiële
taken over, totdat de functie van penningmeester weer is opgevuld.
- Er is een nieuwe rekening voor de Raad van kerken geopend bij de Rabobank. De ING rekening
wordt gestopt. Er is nu ongeveer 2100 euro in Kas. Per jaar komt er ongeveer 3000 euro bij doordat
de aangesloten kerken 1 euro per lid aan contributie betalen. We hebben ongeveer 3000 euro per
jaar nodig voor de vaste kosten van bijv. de Pinksterviering .
Daarnaast zijn we als raad van kerken een ambitieuze groep met veel plannen ten aanzien van bijv.
de website, Zincafé, Prinsjesdagontbijt, vredesweek, gebedsdiensten en jongerenvieringen. Er wordt
gecollecteerd bij de meeste activiteiten, maar dit is niet kostendekkend. We teren dus in op de
reserves.
Dan rijst de vraag: wie organiseert betaald?
Hank vraagt de leden om bij de eigen achterban te vragen om een kleine verhoging van de bijdrage
aan de raad!
Hank en Jeannette zullen voor de volgende vergadering een voorstel maken voor een ontwerp
begroting voor 2017.
Daarnaast ook het dringende verzoek om na te gaan of er iemand bereid is penningmeester te
worden van de raad, dit is een urgente vraag!
6. Praise avonden in” de ijsbreker”
Via ds. Ruud ter Beek heeft de raad bericht gekregen van een nieuw initiatief in Leusden, mede
ontwikkeld door Simone Schoute. Het gaat om een particulier initiatief, elke eerste zondagavond van
de maand ( start 2 oktober- dan 6 november en 4 december) in” de ijsbreker “, vanaf 19.30 uur ´s
avonds. Er komt een professionele band optreden, er worden opwekkingsliederen gezongen , de zaal
is toegankelijk voor iedereen van 0 tot 90 jaar.
We vinden dit een goed initiatief! We staan hier positief tegenover, fijn dat dit georganiseerd wordt
in Leusden!
Simone vraagt via de mail om een gesprek met leden van de raad. Hank en Gerard zullen het gesprek
met haar aangaan. Jeannette zal dit communiceren naar Simone via de mail.
Jeannette gaat op 2 oktober de eerste Praise avond meemaken.
7. Voorbereiding / planning van de Gebedsvieringen
- Gerard vertelt over het overleg dat de pastores vorige week hebben gehad met elkaar. In het
pastores overleg is besloten dat men wil aanhaken bij initiatieven die er al zijn.
Dit houdt in dat in de week van 15 tot 22 januari 2017 alle avonden gebeden wordt in diverse kerken,
in het kader van de week van het gebed.
Prachtig idee, de raad is erg blij met dit plan! De publiciteit moet kloppen, het moet goed worden
vermeld in alle kerkbladen. Tevens is de wens om een artikel te plaatsen in de Leusder Krant van 11
januari met de uitnodiging om 8 dagen mee te bidden in de diverse kerken.
De pastores zullen on november weer bij elkaar komen, en gaan dan een groepsfoto maken.
Kees vraag aan Mieke Groen om mee te doen in dit geheel, het samen werken en bidden “ slecht
drempels”.
8. Voortgang Vredesweek en Prinsjesdagontbijt
- Hetty vraagt alle kerken op zondag 18 september het gebed van de vrede te bidden, zoals het
gebed is verspreid . Op Prinsjesdag is er een ontbijt in de Tuin, er zijn goede sprekers uitgenodigd:
komt allen! We starten om 8.00 uur.

Op zondagmiddag 25 september is er een vredesfietstocht, goed georganiseerd. Deze start om 13.30
uur vanaf de snackbar aan de Zwarte Steeg. Van harte aanbevolen!
9. Voortgang Kerkaanbod in de Leusder krant
De pagina in de Leusder Krant bestaat nu al weer een jaar! Staat alle actuele informatie op de site?
Volgens de leden wel, het voldoet aan een behoefte , is helder en overzichtelijk.
Het geheel draait goed. Er komt een nieuw rooster voor 2017 .
Verder staat er een organisatieverbetering op stapel, dit regelt het secretariaat van Achterveld.
10. Afscheid van Bart Hoogendoorn als lid van de raad
Bart gaat de raad verlaten in verband met het starten van een nieuwe studie( pastoraal werk).
Verrassend dat Bart de raad gaat verlaten; hij is het laatst gekomen en als eerste weer weg.
Hank bedankt hem voor al zijn inzet voor de raad en betrokkenheid . We wensen hem veel succes
met zijn nieuwe opleiding en als dank voor alles ontvang Bart een mooie bos bloemen.
De vraag aan Bart is nog wel om actief opvolging te regelen, vanuit de GKV, fijn als er iemand zijn
plaats kan innemen de eerst volgende vergadering ( 2 november)!
11.Rondvraag
- Carola geeft door dat er dit jaar nog een Zincafé avond komt in de Tuin, met Matthijs Schouten als
spreker. Hij is natuurfilosoof en zal spreken over de verbinding met de natuur.
- Carola vraagt of het een idee zou zijn om een gezamenlijk kerkblad te maken met een cursusaanbod
voor alle gemeenteleden/geïnteresseerden? Cursussen kunnen wellicht ook vermeld worden op de
diverse prikborden in de kerken en in de PGL jaargids? Dit vergt nog verdere afstemming.
De PGL heeft net een geheel nieuw kerkblad , met daarin veel informatie en foto´s , een prachtig
blad, complimenten daarvoor!-Piet vraagt waar het geld blijft, dat voor de taalcursussen van vluchtelingen zou worden ingezet. De
cursussen worden niet meer in Leusden gegeven, maar het personeel hiervoor gaat nu wel naar
Amersfoort om les te geven.
- Ruud meldt dat d e” Samen- Katern” voor elkaar is gekomen. Het eerste diaconale katern komt op
11 december uit. Als er nog iets gemeld kan worden over de gebedsweek in januari, dan graag een
artikel vóór 14 oktober inleveren! Aanleveren bij Neeltje Rietveld.
- Ruud vertelt over een nieuw Koningshof initiatief: “ Christian Explored”. Hierbij worden nieuwe
gelovigen begeleid naar de doop en belijdenis in de Koningshof Kerk .Er gaan zo´n 6 tot 10
belangstellenden starten met de cursus. De cursus is opgebouwd uit drie fasen. Er is een werkboek,
een DVD en een leidershandboek. Ruud gaat ter voorbereiding op 8 oktober in Londen een instructie
dag volgen.
- Maria is benaderd door één van de winkeliers om als raad van kerken, mee te doen met het
Dickens Kerstfeest , wat gehouden wordt op zaterdag 17 december, op de Hamershof. Er komt een
levende Kerststal, een dierenweide en veel activiteiten daaromheen. Als raad zijn we enthousiast om
hierbij aan te sluiten! Er komt een werkgroep, bestaande uit Maria, Hank, Gerald en Carola. Thema
kan zijn: bouw je kerk, gemeente, toekomst. Ruud heeft contacten in Deventer die ervaring hebben
met een Dickens Kerstfeest, zal informatie opvragen. Kees heeft in de Glind een rad van fortuin,
inmiddels is duidelijk dat we dit inderdaad kunnen benutten voor het feest!
Donderdag 13 oktober is er een werkavond ter voorbereiding in de Marcuskerk.
- Carola. Maken we weer een flyer met daarin alle kerstvieringen en delen we die flyers uit op het
Dickens feest?
- Bart . ook dit jaar is er weer het lichtjesfeest/ kidsrevival. Dit jaar nog georganiseerd vanuit de
Koningshof kerk, mogelijk volgend jaar als activiteit vanuit de raad van kerken? Vraag aan de
organisatie is om met een voorstel te komen voor volgend jaar: plan voor 2017 en wat is er nodig.
Dan kan het vanaf 2017 in het draaiboek vermeld worden. Ds. Anette Sprotte wil hier ook graag bij
aansluiten.

Gerard eindigt met een dankgebed deze avond.
Volgende vergadering is woensdag 2 november . Het is dan Dankdag en we mogen de dankdienst
meemaken in de Koningshofkerk, deze vangt aan om 19.30 uur.
Aansluitend kunnen we vergaderen , zoals afgesproken.

