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Afwezig:  geen 
 
 
1. Opening 

De preses opent de vergadering met het noemen van een aantal beëindigde tijdperken in 
onze kerk. Is dit een einde of een nieuw begin? Hij heeft er in 2013 een boekje over 
geschreven dat aan alle leden van de kerkenraad wordt aangeboden. 
 

2. Welkom nieuwe ambtsdragers 
Er zijn drie nieuwe leden in de kerkenraad: ds. Jan Willem Overvliet, diaken Chris 
Duisterwinkel en ouderling kerkrentmeester Marret Uijl. De preses heet ze van harte 
welkom en hoopt dat ze zich spoedig thuis zullen voelen in de kerkenraad. 
 

      2a  Kerstmarkt 
            De kerstmarktcommissie heeft besloten de kerstmarkt van 2020 af te gelasten. Door  
            de corona-beperkingen is het onmogelijk om in de kerk een markt te houden. 
            Gesuggereerd wordt om in het voorjaar een Paasmarkt te houden. Dit zou dan  
            gecombineerd kunnen worden met een diaconaal project in de 40 dagen tijd. J. de Bes   
            zal de suggestie bespreken in de voorbereidingscommissie 

 
3. Vaststellen van verslag van de kerkenraad van 1 juli 2020. 

Correctie punt 9:  
Het voorzitterschap van de kerkenraad hoeft niet persé door de voorzitter van een college 
vervuld te worden. Het kan ook door een van de leden van een college gedaan worden. 
Naar aanleiding van: 
Punt 6: Het takenpakket komt in de kerkenraad aan de orde na de inwerkperiode. 
Punt 10: Op 13 september is ook afscheid genomen van R. Keizer 
 

4. Terugblik op de startzondag van 13 september 
De dienst is volgens planning goed verlopen. In de kerk waren 73 mensen, online waren 
er ongeveer 150 aansluitingen. Over de wel of niet inzet van de cantorij bij speciale 
diensten vindt nog nader overleg plaats met de cantorij. 
Aan de kosters zal gevraagd worden om de deuren van de kerk vroegtijdig open te zetten 
bij de diverse activiteiten om daarmee de ventilatie op gang te brengen. 
 

5. Ervaring van J.W. Overvliet tot nu toe. 
JWO geeft aan door de leden van het moderamen enorm geholpen te zijn bij zijn 
introductie in Rheden. Hij heeft al diverse mensen gesproken en weet hierdoor zijn weg al 



redelijk te vinden. Ook heeft hij contact met het gemeentelid  die door een val tijdens het 
koffiedrinken na de startdienst een ruggenwervel heeft gebroken.  
 
 

6. Voortgang van het project “Samen …. Gaan”. 
Tijdens een rondje geven alle leden van de kerkenraad aan wat zij van het rapport 
vinden. Iedereen juicht samenwerking toe maar vindt het ook belangrijk om de 
eigenheid van de plaatselijke gemeente overeind te houden. Over het algemeen zijn de 
kerkenraadsleden positief over de verschillende mogelijkheden tot samenwerking. Het 
samengaan lijkt op dit moment een stap te ver, een vorm van samenwerking op 
deelterreinen wordt toegejuicht. Per aspect kan dit in een verschillende gradatie. Het 
thema communicatie wordt in de rapportage gemist hoewel dit wel belangrijk wordt 
gevonden. Belangrijk is dat we elkaar weten te vinden, elkaar informeren en van 
elkaars activiteiten op de hoogte zijn.  
Het rapport is te omvangrijk en gedetailleerd om het zo op de gemeenteavond aan de 
gemeente ter bespreking aan te bieden. Een korte weergave d.m.v. een PowerPoint 
presentatie lijkt een goede zaak. Om degenen, die zich tevoren hebben aangemeld, 
voor te bereiden zal hen het rapport digitaal worden toegezonden. Wanneer dit niet 
mogelijk is zal hen een afdruk op papier worden gegeven. 
Hoe de bespreking het beste kan plaatsvinden is nog niet duidelijk. Ieder wordt 
verzocht hierover na te denken. 
Afgesproken wordt dat ieder van ons nog zijn of haar bevindingen en suggesties naar 
J. de Bes mailt waarna hij samen met K. v.d. Haak tot een voorzet zal komen voor 
verdere behandeling.  
 

7. Rondvraag 
Er zijn geen vragen. 
 

      8.  Sluiting 
R. Stielstra leest het gedicht dat op de achterkant van de laatste ontmoeting staat.  
Hierna sluit de preses vergadering en gaan we over naar het informele gedeelte, 
waarbij ook de afgelopen zondag uit het ambt ontheven leden ten afscheid aanwezig 
zijn. Els van Hout spreekt de vergadering toe en bedankt allen waarmee zij in de 
afgelopen jaren heeft samengewerkt onder vreugdevolle en helaas ook verdrietige 
omstandigheden. Als blijvende herinnering aan Els ontvangen alle leden een drinkglas 
dat gevuld kan worden om van uit te delen. 
 
 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 14 oktober 2020.  
 
 
 

 preses                                               scriba 


