Kort verslag van de kerkenraad van 3 februari 2020.

De commissie van de kerstavonddiensten heeft de diensten geëvalueerd. Er zijn verbeterpunten
geconstateerd, maar ook zijn er veel dingen goed gegaan. Financieel gezien is er 2000 euro
overgebleven na aftrek van de kosten.
We bespreken de avond van afgelopen woensdag na, toen we samen met de kerkenraad van de
Gereformeerde kerk o.l.v. Els Deenen gesproken hebben over het SoW-proces. We kunnen vertellen
hoe we deze avond hebben ervaren.
De jaargesprekken van de predikanten worden gepland. 3 kerkenraadsleden gaan op bezoek bij de
predikanten om te praten over hoe de predikanten hun werk ervaren.
De mensen die 4 of 8 jaar in de kerkenraad hebben gezeten vertellen of zij nog door willen gaan of
stoppen met hun werk. Er zijn 7 mensen die stoppen en 10 die doorgaan. Dit betekent dat we
nieuwe mensen moeten zoeken. Elders in dit Klankbord vindt u hier informatie over.
Op 13 april is er om 11.00 uur in de Grote Kerk een dienst met 4 predikanten (ds. Kooij, ds. Develing,
ds. Hoekstra en ds. Trouwborst) om de bevrijding van Nieuwleusen te herdenken. Daarna is er een
lunch die door de kerken georganiseerd wordt op de parkeerplaats achter de kerk. Hiervoor worden
vrijwilligers gevraagd.
De ring Zwolle heeft een bijeenkomst gehad om deze weer nieuw leven in te blazen. Er waren 15
gemeenten vertegenwoordigd. Er is gebrainstormd om activiteiten te ontplooien binnen de
kerkenraden. Ook onderwerpen kunnen binnen de ring met gezamenlijke kerkenraden behandeld
worden.
De opbrengst van de actie Kerkbalans 2020 wordt bekend gemaakt op de vrijwilligersavond van 13
februari.
Bij 102 gezinnen is een kerstattentie gebracht door de gezamenlijke diaconieën en afgelopen week
hebben dezelfde gezinnen een Plus-pakket gekregen. Deze maand gaat de diaconie bijbelclub Klimop
bezoeken. Er zijn 4 diakenen naar de Hulstkampen geweest om te kijken en te beleven hoe de
Tovertafel wordt gebruikt. Het was leuk om te zien hoe de mensen hierop reageerden. De diaconie
heeft bijgedragen aan nieuwe (digitale) spelletjes hiervoor.
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