Verslag vergadering raad van kerken, 13 december 2018.
Aanwezig: Hank Beermann, ds. Ruud ter Beek, Leo Lindhout, Carola van den Heuvel, Kees van
Stokkum , Piet van Laar, Jeannette Stekelenburg ( verslag). Dhr. Arie Kars is te gast.
Afwezig met kennisgeving; ds. Anette Sprotte, Gerard van Amerongen.
1. Hank opent de laatste vergadering van 2018 en heet een ieder van harte welkom. Jeannette leest
een gedicht voor van Huub Oosterhuis “wat vrolijk over u geschreven staat” uit het boekje Geloofhoop en Liefde van de Protestantse Kerk.
5. Notitie over verwarde personen
Dr. Arie Kars stelt zichzelf voor en geeft een toelichting op de notitie die hij geschreven heeft.
Het gaat dan om mensen met een psychische kwetsbaarheid, mensen die onbegrepen gedrag
vertonen en nu onvoldoende aandacht krijgen. De problemen zijn omschreven rondom de thema’s:
wonen, werken, zorg / behandeling en preventie.
Hoe is de stand van zaken? Op 1 oktober 2018 zou de gemeente Leusden hier een plan voor moeten
hebben. Wat is het concept rapport? Makt de gemeente budget vrij voor het signaleren en
begeleiden van deze mensen? Wie heeft de verbindende rol?
Arie stuurt de meest actuele versie van de sluitende aanpak van verwarde personen aan ons door.
Helder is dat er meer bewustzijn gecreëerd moeten worden binnen onze gemeenschappen voor de
kwetsbare mensen , want zij doen een beroep op ons; zien we hen ? Doen we genoeg? Het is een
diaconale taak om te signaleren en te reageren. Het thema zou op de agenda moeten komen in alle
geloofsgemeenschappen , met daarbij de vraag; leeft het thema? Signaleren we genoeg? Zouden we
mensen die we kennen en die zich terugtrekken uit de sociale verbanden meer moeten bezoeken of
gesprek/ hulp aanbieden?
Besproken wordt hoe de geloofsgemeenschappen er op dit moment mee om gaan . De leden van de
raad zullen het thema aankaarten binnen hun gemeente en dan spreken we er in het 1 e kwartaal van
2019 opnieuw over. We zetten kwetsbaarheid op de agenda en willen leren van elkaar. Ook voor wat
betreft het actief zijn aan de voorkant; mensen kennen en ook blijven volgen bij kwetsbaarheid.
We nemen het initiatief van de gemeente als leidraad en willen aansluiten bij wat er als is.
Het is van belang het ‘diaconaal overleg’ binnen Leusden opnieuw op te roepen op hierover
afspraken te maken; zie het als een ‘wake- up’ voor diaconieën!
2. Mededelingen/ ingekomen stukken
Informatie vanuit de landelijke raad van kerken is rondgestuurd.
3. Notulen vorige vergadering
Het verslag van 8 november is goed en helder.
De voortgang van de Noodopvang komt opnieuw op de agenda op 24 januari 2019.
4. Actiepunten uit het verslag; hoe gaan we verder komend jaar?
Hierbij is van belang dat we samen naar de toekomst van onze gemeentes willen en durven kijken.
Hoe gaat kerkelijk Leusden er uitzien over 10 jaar? Waar werken we naar toe met elkaar?
Hank stelt voor om de band met de achterban stevig aan te halen middels een Open Space
conferentie.
Dit door het uitnodigen van alle dagelijkse besturen van de kerkenraden. Stevige stellingen
formuleren om van daaruit aan de slag te gaan.

Met elkaar nadenken over de vraag ; hoe is de positie van de kerken en de onderlinge verbinding op
dit moment? Wat wil je ook voor elkaar betekenen? Wat bindt ons vanuit de oecumene?
Hebben we ook budget over voor andere zaken en wat heeft dan de prioriteit?
Wat is het lokaal oecumenisch belang en hoe realiseren we dit met elkaar?
Als raad van kerken willen we dan ook alle pastores en het pastoraal team van de RK uitnodigen.

6. Afdeling financiën RVK.
Leo heeft de laatste stand van zaken verwerkt in het financieel overzicht en een begroting voor 2019
opgesteld.
Deze stukken zijn akkoord verklaard en gaan samen met het jaarverslag van 2017 en bijgewerkte
brief gestuurd worden aan de geloofsgemeenschappen.
De protestantse gemeente de Glind blijft geassocieerd lid van de RVK . De gemeente van de Glind
blijft alle informatie krijgen , maar krijgt geen contributie nota meer.
Aangezien er nu geen kascontrole – commissie is kunnen we de rekeningafschriften laten zien als
daar behoefte aan is.
7. Week van Gebed voor de Eenheid ( van 20 tot 27 januari 2019)
In deze week zijn er drie oecumenische vieringen;
- Op 20 januari 10.00 uur in de Marcuskerk.
- Op 23 januari 19.00 uur in de Koningshofkerk.
- Op 27 januari 11.00 uur in de st. Jozefkerk te Leusden.
Laten we in deze week zoveel mogelijk aanwezig zijn bij de vieringen !
8. rondvraag en sluiting.
Kees neemt deze avond afscheid van zijn tijd bij de raad van kerken. Kees was 9,5 jaar actief voor de
raad en heeft een uitgebreide kerkelijke geschiedenis meegemaakt.
Binnen de Glind en de RK Achterveld wordt goed structureel samengewerkt.
Hartelijk dank Kees voor je bijdrage voor de ontwikkeling van de raad al deze jaren!
Kees trakteert een ieder op een fles wijn.
Hank en Jeannette zullen persoonlijk afscheid nemen van Kees in de Glind, dit op afspraak.
Zoals gezegd blijft de gemeente de Glind geassocieerd lid en via het secretariaat van de Glind zal alle
informatie vanuit de raad binnen blijven stromen.
We beëindigen deze vergadering met een informeel samenzijn met een hapje en een drankje en een
gezellige afsluiting van dit vergaderjaar.

Volgende vergadering; donderdag 24 januari 2019 , 20.00 uur, zo mogelijk in de Koningshofkerk.
( Jeannette stemt dit af met de kosters) .

