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Gemeenteavond Protestantse Gemeente Wijhe & kerkenraadsvergadering
18 april 2012
42 personen, waarvan 21 kerkenraadsleden

1. Opening
Hans Stuut, voorzitter van de Kerkenraad, heet allen welkom. Hij steekt de kaars aan, als symbool van het bijeenzijn
in Christus’ naam. Aansluitend leest hij het ‘lied van dromen en vergezichten’ (van Marijke de Bruijne) voor.
2. Gebed
Door ds. Peter van den Berg.
3. KR-vergadering: verkiezingen - deel 1
Namens de Kerkenraad vormen Harm Pol en Wiebren ten Dam de verkiezingscommissie. Harm Pol legt uit hoe de
procedure tot nu toe is doorlopen:
Dit jaar zijn er 6 vacatures voor de Pastorale Raad (PR), 4 voor de Diaconale Raad (DR) en 2 voor het College van
Kerkrentmeesters (CvK).
Vanuit de gemeente zijn geen namen voor kandidaat-ambtsdragers aangeleverd. De PR, de DR en het CvK hebben
wel namen aangeleverd. Deze namen zijn op de kieslijst geplaatst, welke 2 en 3 april ter inzage heeft gelegen bij de
scriba. Van de mogelijkheid tot inzage heeft niemand gebruik gemaakt.
Vervolgens wordt de kieslijst uitgedeeld aan de 21 aanwezige KR-leden. Zij mogen elk 6 stemmen uitbrengen op
kandidaten voor de PR, 4 stemmen op kandidaten voor de DR en 2 stemmen op kandidaten voor het CvK.
De ingevulde kieslijsten worden ingenomen, waarna Harm Pol en Wiebren ten Dam de stemmen gaan tellen.
4. Gemeenteavond: thema ‘Terugblik en Toekomst’
Ds. Peter van den Berg blikt terug op de afgelopen 6 jaar. Hij noemt de 5 kernactiviteiten van de PGW en geeft
voorbeelden van wat er bereikt/veranderd is:
Vieren
: schermen in de kerk, gedachtenisplaat
Pastoraat
: 1 predikant + 0,5 pastoraal werker, aandacht voor het geloofsgesprek
Diaconie
: avondmaal voor zieken, groeiende aandacht voor kerk naar buiten
Missionair
: voortdurende screening van kerk(gebouw) en gemeente op inzet en verbinding met de
samenleving
Jeugd
: RockSolid tot en met klas 3 van het voortgezet onderwijs, professionele jeugdwerker
Ook bij de 4 ondersteunende activiteiten is veel bereikt:
Vorming en toerusting : veelzijdig aanbod van winterwerk, kerkcafé
Beheer
: bouw ‘t Langhuus, vermeerdering van het aantal vrijwilligers
Vrijwilligersbeleid
: jaarlijkse bedankavond, inventarisering van vacatures
Public Relations
: NICO., website
Als laatste noemt ds. Peter van den Berg nog enkele zaken die binnen de Kerkenraad zijn veranderd: er heerst een
goede sfeer en een groeiend onderling vertrouwen. Verder is er de voortdurende inzet om geloofsgesprek, inhoud en
zaken in balans te houden.
(De vollege tekst van deze terugblik is te verkrijgen via ds. Peter van den Berg.)
Uitgangspunt van de Protestantse Gemeente Wijhe was en is: ‘Met de Bijbel als kompas, willen we ons richten op
God, onszelf, elkaar en de samenleving, vanuit een inspirerende, veilige en gastvrije gemeente’.
Vervolgens wordt aan de aanwezigen gevraagd wat zij vinden dat de komende 5 jaar moet gebeuren. De aanwezigen
worden gesplitst in 5 groepen; de kernactiviteiten worden over de groepen verdeeld. Elke groep brainstormt over de
vraag: ‘Waar liggen de uitdagingen voor deze kernactiviteit?’
De antwoorden worden teruggekoppeld naar ds. Peter van den Berg.

5. KR-vergadering: verkiezingen - deel 2: de uitslag
De verkiezingsuitslagen worden bekend gemaakt. Voor de PR zijn 21 x 6 stemmen uitgebracht, voor de DR 21 x 4
en voor het CvK 21 x 2. Het aantal stemmen is vervolgens vermenigvuldigd met het aantal vacatures.
Iedereen die 1 of meer stemmen heeft gekregen wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld met daarbij de
opmerking dat er binnenkort contact met hem/haar wordt opgenomen. In principe worden daarbij de mensen met het
hoogst aantal punten het eerst benaderd.
Sommige namen staan bij meerdere raden, zij zullen worden benaderd voor die raad waar hij/zij het hoogst aantal
punten heeft gehaald. Er is één persoon die bij twee raden evenveel punten heeft; dit zal op de eerstvolgende KRvergadering worden besproken.
6. Rondvraag / mededelingen
De KR-vergadering van 25 april is verzet naar 26 april. (Tijd: 19.30 uur / Locatie: kerkcafé.) Dit omdat
donderdag 26 april de enige avond is dat Jan Boer beschikbaar is. Jan Boer werkt voor de landelijke kerk en is
gemeente-consulent voor de classis Deventer. Hij is in het verleden al vaker betrokken geweest bij de PGW.
Hij zal uitleg komen geven over de te volgen beroepingsprocedure.
De geplande Kerk&Jeugd-vergadering van donderdag 26 april zal worden verzet naar een andere datum.
Vraag: is het beroepingswerk al bezig terwijl ds. Peter van den Berg nog niet eens weg is? Antwoord: Ja, de
eerste stappen zijn al gezet, hoewel er nog geen beroepingscommissie is gevormd.
7. Lied
Alvorens het lied ‘Ga met ons mee’ wordt gezongen, leest Hans Stuut het gedicht ‘Altijd weer’ van Hans Bouma
voor.
8. Afsluiting
-

