Commissie toekomst visie 2030
Met spijt nemen we kennis van het besluit van Henri van der Ree om op grond van
persoonlijke omstandigheden te stoppen met zijn deelname aan de commissie 2030. De
kerkenraad zal een besluit nemen over mogelijke opvolging.
In februari vergaderde de commissie twee maal. Waar we in januari vooral hebben
stilgestaan bij de vraag “wat voor gemeente willen we in de toekomst zijn”, lag nu de nadruk
op de organisatorische aspecten. We hebben nagedacht over hoe en waar de (wekelijkse)
erediensten ingevuld zouden kunnen worden, hoe de huidige kerkgebouwen daarin passen
(en niet alleen voor de zondagse diensten), de financiën etc.. Ik kan u verzekeren dat dit tot
interessante discussies binnen de commissie leidde. Gelukkig sluiten we elke vergadering tot
dusverre af met de vaststelling dat er constructief overleg plaatsvond, we elkaar toch weer
weten te vinden en we iedere keer weer stappen hebben gezet.
Alhoewel het onderwerp, mede op basis van input van de gemeente, al eerder op de agenda
stond willen we omdat we dit erg belangrijk vinden de volgende vergadering nogmaals met
elkaar nadenken over de vraag “wat voor gemeente willen we in de toekomst zijn”. We
hebben daartoe onze drie voorgangers uitgenodigd om hun visie daarover met ons te delen.
Misschien wat gevaarlijk om hier nu te noemen en nadrukkelijk onder voorbehoud melden
we dat het de ambitie is van de commissie zo rond de zomer met een (concept) verslag te
komen. Dit bespreken we met de kerkenraad en vervolgens wordt het concept verslag met
de gemeente besproken. Het tweede halfjaar 2018 zal dan benut worden voor de definitieve
besluitvorming door de kerkenraad en wellicht al een start worden gemaakt met de
implementatie.
Voor de zekerheid melden we nogmaals het mailadres van de commissie, te weten
“commissietoekomstvisie2030@gmail.com”. U kunt nog steeds uw mening delen met ons.
Het wordt zeer op prijs gesteld.
Tot slot wordt nog vermeld dat alle relevante stukken inmiddels ook op de website van onze
kerk zijn geplaats. Als u dat wilt kunt u nog eens rustig een en ander doorlezen.
Namens de commissie,
Alle Alserda

