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Aanwezig     : Zie presentielijsten. 
Notulist Jaap Visser 

 

1. Opening. 

Ina in ’t Veld heet iedereen welkom. We moeten uitgaan van het positieve. 
Niet wat fout gaat, maar blij zijn met wat je hebt. Ze gaat voor in gebed. 

 

2. Aanpak pastoraat 
Marco Uyl geeft een toelichting. Het doel van het pastoraat blijft: omzien 

naar elkaar. Maar verandering van het pastoraat is nodig vanwege een 
veranderende samenleving en inkrimping en vergrijzing van het aantal 

vrijwilligers in het pastoraat. Naast aanbod, willen we ons ook meer gaan 
richten op de vraag vanuit de gemeente. Dat vraagt ook om 
veranderingen bij gemeenteleden. 

Rika Manschot vraagt of we als kerk ook niet de wijk moeten opzoeken. 
Ds. Lyonne Verschoor: Dat gaat over gemeente-opbouw en niet zozeer 

over pastoraat. Wij willen bereikbaar en beschikbaar blijven. 
De heer Nobel merkt op dat een verandering van zeven naar twee wijken 
ook gevolgen heeft voor de administratie. Hij wil daar graag eens over 

praten. Die toezegging krijgt hij.  
 

3. Communicatie 

Cobi Crucq geeft een toelichting. Dit communicatieplan is een uitwerking 

van het beleidsplan. 
Alle vormen van communicatie passeren de revue. Het KerkmagaZIN is 
het officiële orgaan van onze gemeente. Alle leden krijgen dit. 

De weekbrief is in de eerste plaats gericht op de bezoekers van de 
eredienst. Hij wordt aan de ingang van de kerkzaal uitgereikt en kan ook 

ontvangen worden via de mail. Hij staat ook op de website van de 
gemeente. 
De coördinatie ligt bij de scriba. Deze treedt ook op naar buiten als het 

over communicatie gaat. 
Erna Hordijk  presenteert de nieuwe website: 

www.deopenhofoudbeijerland.nl. De bedoeling is dat deze met ingang van 
1 januari 2018 in gebruik kan worden genomen. 
Anton van Driel vraagt of publicaties naar buiten over Kunst in de Kerk ook 

via de coördinator moeten lopen. Dat is inderdaad het geval. Voor de pers 
is het belangrijk dat er één aanspreekpunt is. 

Hij vraagt ook naar de bezorging van de weekbrief bij gemeenteleden 
thuis. Dit gebeurt op vrijwillige basis door een aantal gemeenteleden, 

http://www.deopenhofoudbeijerland.nl/


gegroeid door de historie. De kerkenraad ziet het niet als haar taak om, 

gezien de doelgroep, bij het beëindigen van deze vrijwilligerstaak voor een 
opvolger te zorgen. 

Johan van Dijk vraagt of er op de Facebook-pagina ook aankondigingen 
mogen komen van bijvoorbeeld concerten van niet aan onze gemeente 
gebonden koren. Nee, deze is alleen bestemd voor onze activiteiten. 

Janneke Hempel vraagt wie de coördinator is: de scriba. 
  

4. De Maaltijd van de Heer 
Ds. Gertjan Robbemond houdt een korte inleiding over dit onderwerp. Het 

gaat niet om de organisatie van de Maaltijd, maar om de inhoud. Hoe 
beleven we het. Doen we dit nu anders dan in de tijd dat we voor de 
eerste keer deelnamen. Dit alles in het kader van kerk 2025. 

Daarna gaan we in vijf groepen uiteen om hierover met elkaar van 
gedachten te wisselen. 

 

5. Sluiting. 
Ds. Lyonne Verschoor sluit af met een gebed uit het Liedboek en 
gezamenlijk zingen we Lied 257 : Nu het avond is… 
 

 
Vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad d.d. 7 december 2017 

 


