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Verslag van het
Gemeenteberaad op 20 november 2017
Namen aanwezigen bij het Gemeenteberaad van 20 november 2017:
zie presentielijst, achteraan dit verslag.
Afwezig met kennisgeving:
De heren J. de Vos, H. Hoogstad, M. Geleijns en C. Soeters en de dames M. van Oudenhoven,
C. Mohr, E. Flenter, G. Roos en J. Geleijns.
Verslag: H. v.d. Plaats
1. Opening en welkom
Mevr. A. van Andel, voorzitter, heet allen welkom bij dit Gemeenteberaad.
Ze vertelt dat straks een aantal leden van de Cantorij zich bij ons zal voegen vanwege hun repetitie
voor zondag a.s..
Ds. R. Jellema opent de vergadering met een gedicht dat past bij het inhoudelijk onderwerp:
Krimp en groei.
1. Mededelingen
Mededelingen van de kerkenraad. Zaken waar de kerkenraad mee bezig is en wat ons zorgen
baart.
- vacatures
Dit is erg zorgwekkend. Mevr. Severijnen gaat per 1 januari a.s. echt weg als scriba en tot nu toe is
er niemand gevonden die het wil invullen. Er zijn diverse mensen gevraagd. Het gaat in eerste
instantie om de basistaken van een scriba: post, doorverwijzen en voorbereiden van
vergaderingen. Mevr. Severijnen blijft wel andere taken doen.
Hetzelfde geldt voor diakenen: mensen zien een zware taak voor zich met veel vergaderingen,
terwijl het een mooie tevredenstellende taak is. Drie diakenen gaan volgend jaar weg. Er zijn er
twee bijgekomen, maar er moet meer aanvulling komen. Mevr. Van Andel doet een beroep op de
aanwezige gemeenteleden en vraagt hen of zij namen willen aandragen van mensen die een taak
op zich zouden kunnen en willen nemen.
- nieuwe opzet AKB
Aktie Kerkbalans. Er was een uitnodiging van het Landelijk dienstencentrum om ons te begeleiden
bij de actie. Daar hebben wij op ingetekend. Zij zetten hun expertise in en gaan ons een aantal
jaren begeleiden en helpen bij geldwervingsacties, te beginnen bij de komende actie kerkbalans.
- nieuwe opzet organisatie PG Tilburg e.o.
We willen proberen om via de weg van een kleine kerkenraad vanuit de grote, met een aantal
werkgroepen, het vergaderwerk te verminderen en een flexibel team te bouwen uit de
kerkenraadsleden. Het is conform de kerkorde en we zijn ons aan het oriënteren hoe we het
kunnen aanpakken. We hopen ook op deze manier meer mensen te bereiken.
Misschien kunnen we er een adviseur bij halen. Daar wordt nog over nagedacht.
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het nieuwe kerkblad
Zoals bekend, zijn we bezig met een nieuw kerkblad. De heer E. Mentink en mevrouw M. Bel
vormen de redactie, mevr. Severijnen en ds. Jellema werken ook mee. Er komt binnenkort een
enquête hoe de gemeenteleden tegenover de nieuwe kerkblad staan.
De penningmeester heeft een overzicht gemaakt van de kosten. Misschien moet het
abonnementsgeld iets worden verhoogd. Men denkt aan € 1,50 of € 2,-. Als er echt bezwaren
zouden zijn kan men dat aan de kerkenraad kenbaar maken.
De heer F. Drost heeft ervaring als penningmeester van een kindertijdschrift en vraagt of het
bezwaarlijk zou zijn het digitaal uit te brengen.
Mevr. Van Andel zegt dat dit ook is overwogen, maar we hebben veel mensen die niet digitaal zijn.
Bij ons hebben de meeste mensen liever een papieren blad.
Je zou abonnees een keuze kunnen laten maken maar op papier is het duurder dan digitaal.
Ds. Jellema zegt dat de vraag ook bij de enquête meegenomen zal worden. We betalen een vast
bedrag aan servicekosten om het blad te maken en de kosten moeten worden betaald.
Ds. Grevink zegt dat de mogelijkheid open gehouden moeten worden, maar we moeten zorgen dat
het voor de oudere gemeenteleden niet veel duurder gaat worden.
De heer Post vraagt naar de nieuwe opzet van de organisatie van de kerkenraad. Wordt er op dit
gebeid ook samengewerkt met de andere (SAGE) gemeenten. Kunnen we misschien iets leren van
Hilvarenbeek en Oisterwijk. Gemeenteleden willen ook graag meedenken.
Mevr. Van Andel antwoordt dat er nog geen samenwerking is op bestuurlijk gebied, wel wat betreft
het kerkblad. Het gaat nu om een eerste opzet. Er zullen altijd ambtsdragers nodig blijven.
Er is wel gekeken bij de kerkenraad in Oss. Daar werkt men met een andere organisatie en we
hebben daar voorlichting over gehad. We zoeken naar een vorm waarbij we minder mensen
hoeven te belasten met veel vergaderingen. We houden u op de hoogte, besluit ze.
2. Verslag van het Gemeenteberaad d.d. 22-05-2017
Tekstueel en inhoudelijk
Pag. 4 Er zijn enkele vragen of er al een bestemming is gevonden voor de draagbaar.
Mevr. Van Andel antwoordt dat dat niet het geval is. De draagbaar is op de site van het Catharijne
Convent geplaatst maar daar is nog geen reactie op gekomen. Over een poos proberen we het nog
eens.
De notulen worden vastgesteld met dank aan de notuliste.
3. Adieu God. Wat kunnen wij leren van kerkverlaters?
Ds. Jellema zegt dat dit eerder met een aantal kerkenraadsleden is gezien tijdens een
kerkenradendag in Doorn in verband met haar studie Missionaire Specialisatie..
Ze vindt het fijn dat ze de gelegenheid krijgt om dit met de kerkleden te delen.
Tijs van den Brink (bekend van EO-programma’s) interviewt voor het programma ‘Adieu God’
bekende Nederlanders die opgegroeid zijn in de kerk, maar de kerk hebben verlaten. Van deze
interviews heeft hij veel geleerd. In het kader van de opleiding Missionaire Specialisatie werd Tijs
van den Brink uitgenodigd om de belangrijkste lessen die hij leerde met de cursisten en hun
kerkenraadsleden te delen. Aan de hand van fragmenten uit het Tv-programma vertelde Tijs van
den Brink wat hij heeft geleerd en hoe deze lessen de kerk mogelijk verder kunnen helpen. Het was
een bijzonder leerzame ochtend. De geïnterviewden zijn misschien niet volledig representatief voor
alle kerkverlaters. Maar toch komen sommige redenen regelmatig terug. En sommige argumenten
die de kerkverlaters noemen, leven vermoedelijk ook in de harten en gedachten van onze
gemeenteleden. In de nabespreking ging het dus niet alleen over de kerkverlaters, maar ook over
onszelf. We gaan gezamenlijk kijken naar een aantal fragmenten uit de serie en hierover met
elkaar in gesprek.
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De interviews worden gehouden met bekende Nederlanders die met Tijs van den Brink in gesprek
gaan waarom ze de kerk vaarwel hebben gezegd.
Een aantal argumenten worden op een rij gezet:
Het eerste argument is domme mede-gelovigen.
Dominees, ouderlingen of gemeenteleden die vaak met de beste bedoelingen iets vreselijks
zeggen. Men heeft vast de beste bedoelingen, maar er moet ook overwogen worden hoe het
overkomt bij bijvoorbeeld mensen die net een dierbare hebben verloren. Dus overweeg je woorden
met zorg want je ziet hoe lang dat blijft hangen.
Het tweede argument ging over wonderen, dingen die niet kunnen. Geloof je dat echt? werd er
gezegd.
Verhalen waar wij mee zijn opgegroeid, zijn voor veel mensen raar.
Een volgend argument is God zelf / de vraag naar het kwaad. Wat er gebeurt in je leven is slecht
te rijmen met God.
Hoe gaan we daar mee om. Is “dat snap ik ook niet” ons antwoord?
Het gaat ook over: Jezus stierf voor onze zonden. Veel mensen denken dat dit onmogelijk is.
Het laatste argument is Verlangen. Mensen, die aangeven dat ze graag zouden willen geloven,
maar het niet kunnen. Dit is ook mooie insteek voor een gesprek
Ds. Jellema heeft enkele vragen die in kleine groepjes kunnen worden besproken.
1) Wat vindt u het meest opmerkelijke fragment of argument?
2) Welk argument is voor uzelf herkenbaar? Welke vragen herkent u?
Geeft de kerk voldoende antwoord op uw vragen?
3) Wat is voor uzelf een reden om de kerk niet te verlaten, maar in de kerk te blijven?
4) Wat kunnen we als kerk, als gemeente, van deze fragmenten leren?
Er volgen geanimeerde gesprekken en discussies.
Na afloop wil ds. Jellema niet alles laten herhalen, maar vraagt naar enkele opmerkingen:
-

-

We waren het met elkaar eens dat geloven niet onverbrekelijk met de kerk is verbonden. Je
kunt ook buiten de kerk geloven.
In de kerk wordt je geloof verstevigd, maar de kerk heeft niets met geloof te maken.
Als je als kooltje uit het vuur gaat, dan gaat het wel doven. Als je de contacten verliest, dooft
je geloof uit.
Opmerkelijk dat in de interviews al die mannen van hun geloof zijn gevallen, maar er waren
geen vrouwen bij..
Er waren verschillende meningen maar we vonden dat de onderwerpen niet zo goed waren:
Domme medegelovigen kennen we niet, we geloven in wonderen en we geloven ook dat
Jezus stiert voor onze zonden.
De hele wereld is een groot wonder.

Ds. Jellema noemt de laatste opmerking verwondering.
Aan de tafel waar zij was aangeschoven werd de gemeenschap als goed ervaren. Soms spreekt de
preek aan, soms liederen, maar dat je elkaar ontmoet dat werkt inspirerend.
Een sterk punt van ons gemeenschap is het naar elkaar omzien.
Mevr. Van Andel dankt ds. Jellema voor de aanzet voor deze gesprekken.
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4. Rondvraag
.Er zijn geen vragen.
5. Sluiting van het gemeenteberaad
Ds. Grevink sluit het gemeenteberaad af
Hij zegt onder andere dat we in een tijd leven waarin veel meer ruimte is om het gesprek over
geloof aan te gaan, maar mensen hebben het geduld niet meer om het te onderzoeken. Het moet
over het voetlicht gebracht worden. Uitleggen op een manier waar mensen zich in vinden kunnen.
Het mysterie komt van God af.
De broodvermenigvuldiging bijvoorbeeld kan gezien worden als dat je moet delen zodat het zich
kan vermenigvuldigen.
Laat het een bemoediging voor ons zijn te weten dat er zoveel mensen achter je staan die het ook
onderzocht en gedeeld hebben.
Hij gaat voor in een dankgebed. ´Het is Uw kerk, hou ons vast en wees bij ons. Geef dat we in
geloof met elkaar gemeenschap kunnen zijn. Blijf ons dragen en troosten´.

De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging voor de bijdragen van de aanwezigen.
Na afloop van het gemeenteberaad is er gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een
hapje en een drankje.
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