
Samenvatting van de kerkenraad van 1 maart  2022.

Leo (vervangt Marjolein)  opent de vergadering en heet iedereen welkom. In het bijzonder Ko 
Rikkerink die (nu nog) als gast aanwezig is.
Jolien steekt een kaars aan als symbool voor het licht van Christus en leest een gedicht van 
Twan Lakeman. Daarna lezen we een stukje uit de Bergrede 
(Matt. 6: 1-18). Bid in het verborgene.
.
1. Agenda. De agenda wordt aangevuld met Scipio.

2. De notulen van 18 januari 2021  worden (mbt juiste weergave) akkoord bevonden.
Naar aanleiding van de notulen: 
a. De kascontrole is uitgevoerd door Twan Lakeman en Peter Neeteson op 17 febr.  

Twan is ook beschikbaar voor volgend jaar.
b. Het AED apparaat heeft een nieuwe accu gekregen en we sluiten een 

onderhoudscontract af voor de komende jaren.
c. De vacatures die we hadden in de predikantenvoorziening zijn opgevuld voor dit 

jaar.
d. De nieuwe Bijbelvertaling. Wij wachten nog even met de aanschaf. We werken 

voorlopig nog met de NBV 2004 en vragen de lectoren om die dan ook te 
gebruiken.

e. De Bose geluidsinstallatie wordt nu uitgeprobeerd bij een van onze leden.

3. Postverantwoording. 
a. Het salaris van Alba is aangepast aan de inflatie.
b. Offerte ontvangen over weghalen van de pinos achter de pastorie
c. Offerte ontvangen over vervangen van asbestgolfplaten op de garage van de 

pastorie.
d. Voorstel van Nelleke Barendregt ontvangen om de Goede Vrijdag dienst weer in

te vullen met meerdere lectoren. Gaan we doen.
e. Ko heeft voorstel gedaan hoe de onkostenvergoeding van de   7de Dag 

Adventisten bepaald zou kunnen worden.

4. Voorstellen van de kascontrolecommissie.
a. De kerkenraad moet formeel vastleggen wat er met het vermogen van onze 

kerk moet gebeuren als de kerk ophoudt te bestaan. We besluiten om vast te 
leggen dat het vermogen dan wordt overgedragen aan de IPNZE die het dan zal
benutten om andere kerken in Zuid Europa te ondersteunen.

b. Het voorstel om als kerk OOK lid te worden van de Ned. Club in Javea en 
Moraira wordt niet overgenomen.

c. Voorgesteld wordt om de 7de Dag Adventisten te vragen of ze zelf verzekerd zijn
voor eventuele (grote) schade die zij op zaterdag aanrichten in onze kerkzaal.

d. Voorgesteld wordt om een risico reductieplan op te stellen voor het plotseling 
wegvallen van bv. penningmeester of secretaris of kerkzaal of pastorie.

e. Het voorstel om  1 ochtend in de week de pastorie open te stellen voor vrije 
inloop haalt het niet. Het is aan de predikant of men pastorale gesprekken in de 
pastorie houdt of bij betrokkene(n) thuis. 



5. Pastorale zaken.
a. De volgende Inspiratieochtend wordt pas weer gehouden als de KR het 

verantwoord vindt om in de pastorie samen te zijn.
b. Hetzelfde geldt voor het koffiedrinken  in onze (slecht te ventileren) kerkzaal. Dit

kan betekenen dat we nog een tijdje voorzichtiger zijn dan de regelgeving van 
FEREDE

c. Een gebedsdienst op As-woensdag (3 maart) voor Oekraine in onze kerkzaal is 
vervangen door de afspraak dat we (in groepjes) individueel om 11 uur een 
gebedsmoment nemen en het gebed lezen wat op zondag 27 februari in de kerk
is uitgedeeld.

d. Op zondag 13 maart gaan we preeklezen. We hebben Jolien & Henk een 
weekend vrij gegeven om met hun camper het binnenland te gaan verkennen.

e. De bevestiging van Ko Rikkerink als ambtsdrager zal in principe plaatsvinden op
zondag 27 maart (Dv). De voordracht aan de gemeente zal plaatsvinden op 6 
en 13 maart.

f. In de kerkband van 3 april zal een toelichting gegeven worden op de inhoud van
de Goede Vrijdag dienst op 15 april om 11 uur.

g. We hebben nu al besloten dat het nog te vroeg is om het Paasontbijt dit jaar 
weer te organiseren.

h. Het administratieprogramma Scipio is nu gevuld met de ledenadministratie. We 
praten over circa 100 leden die we min of meer regelmatig in onze kerk 
ontmoeten. In een latere fase worden andere functies toegevoegd. Ruim 1700 
kerken in Nederland gebruiken dit programma.

6. We sluiten de vergadering af met het gezamenlijk bidden van 
het Onze Vader. 

De volgende KR vergadering is (Dv) dinsdag  12 april om 10 uur.


