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Nu Els van Hout terugtreedt als voorzitter (ze blijft wel ouderling) heeft de
kerkenraad besloten om de vacature van voorzitter van de kerkenraad op te
vullen volgens het “Zwitsers model”. Dat betekent dat deze taak van jaar tot
jaar wordt waargenomen door één van de voorzitters van de drie colleges. Tot
september 2020 is Jan de Bes (voorzitter van de diaconie) ook voorzitter van
de kerkenraad.
Rients Stielstra volgt Els van Hout op als voorzitter van het College van
predikant en ouderlingen. Hij wordt naast Jan de Bes, Kees van den Haak en
Johan Meurs ook de vierde persoon van het moderamen.
Veel kerken hebben moeite met het vinden van nieuwe ambtsdragers. Het
moderamen heeft een avond van de PKN bezocht die ging over “lichter
besturen”. De vraag was hoe de vijf kerntaken van de kerkelijke gemeente nog
uitgevoerd kunnen worden. Deze vijf zijn: verzorgen eredienst, diaconale,
pastorale en missionaire inzet en geestelijke vorming. Hoeveel ambtsdragers
zijn daarvoor nodig? Aangegeven werd dat veel taken uitgevoerd kunnen
worden door kerkleden in een commissie of in een werkgroep, maar ook dat
samenwerking met buurgemeenten gezocht kan worden. Ook kunnen taken,
die een kerk met vrijwilligers zelf uitvoert, uitbesteed worden, bijvoorbeeld het
beheer van gebouwen.
Een jongere die aanwezig was vond de eredienst geen kerntaak. Hij zei dat de
eredienst iets is voor de oudere generatie, die niet anders gewend is. Voor
hem was het omzien naar elkaar de kerntaak. Ook in Rheden zien we dat op
zondag de jongeren de gaten van de ouderen die wegvallen niet meer
opvullen. Het moderamen wil hierover in gesprek gaan met onze jongeren.
Door het gemis van een eigen predikant moeten we alert zijn op een aantal
zaken die niet vanzelf gaan zoals het inschrijven in het gedachtenisboek en
het schrijven van een in memoriam voor Ontmoeting. Enkele leden buigen
zich over deze punten.
Sinds 2018 zijn vertegenwoordigers van de kerken van Dieren, Laag Soeren/
Spankeren, Ellecom/De Steeg en Rheden met elkaar in gesprek over de
mogelijkheden tot samenwerking. Recent is het eindrapport van de
Initiatiefgroep verschenen Hierin zijn de mogelijkheden geïnventariseerd. Dit
rapport willen we in de gemeenteavond van 22 april aan de orde stellen.
Johan Meurs, scriba

