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Onze voorzitter Jolanthe opent om 20:15 uur de bijeenkomst waarbij 48 mensen aanwezig 

zijn. 

Na de opening besteedt zij aandacht aan het Corona-virus waarin duidelijk wordt dat we ons 

als gemeente houden aan de voorschriften van het RIVM en de PKN. De kerkenraad houdt 

de actuele berichtgeving nauwlettend in de gaten. Vooralsnog wordt aan de gemeenteleden 

geadviseerd om in geval van koorts en verkoudheid thuis te blijven, dit niet zozeer voor jezelf 

als wel voor de zwakkeren onder ons. Laten we zuinig zijn op elkaar. 

Punt 3 op de agenda betreft de herinrichting van de kerk. Voorzitter van de 

herinrichtingscommissie Piet Wielmaker geeft aan dat de commissie een reces heeft gehad 

van 2 maanden en dat er nog geen overzicht van de totale kosten gegeven kan worden. 

Toch is er vooruitgang te zien in het proces. Matthijs Klooster, architect, laat vervolgens 

schetsen zien van de nieuwe indeling van de kerk, deze plannen zien er goed en 

veelbelovend uit. Tenslotte is het woord aan Patrick Harting die ons de planning voor de 

volgende maanden laat zien en de hoop uitspreekt dat we februari 2021 in een nieuw 

ingericht kerkgebouw kunnen zitten. Een en ander is onder andere afhankelijk van 

vergunningen en subsidies. 

Na de pauze legt Jolanthe uit wat het inhoud om een Veilige Gemeente te zijn, het beleid 

hiervoor wordt geschreven en we zullen contactpersonen aanstellen die als 

vertrouwenspersoon kunnen fungeren. 

Het volgende punt op de agenda is de Samenwerking met de Buurgemeenten. Er wordt al 

op verschillende vlakken samengewerkt maar er zullen nog meer afspraken gemaakt moeten 

worden om tot een betere en bredere samenwerking te komen. 

De rondvraag levert dit keer geen vragen op. Om 21:30 besluiten we deze bijeenkomst met 

het Avondgebed uit het liedboek (lied 584) en we zingen met elkaar…. 


