Verslag Algemene Kerkenraad 9 mei 2019. We lezen vanavond 1 Petrus 1:13-19 en zingen het lied
‘Wij loven U, o God, belijden U als Heer’. Daarna gaat de bezinning over De engelen – Heiligheid en
aanbidding uit het boek In de Kerk, bij God.
Bij het punt mededelingen wordt o.a. vermeld dat de studieopdracht van proponent G.F. Willemsen
inmiddels met goed gevolg is afgerond; hij is nu beroepbaar als predikant-geestelijk verzorger.
Verder zal het moderamen de concept-jaarrekeningen van de diaconie en van de Hervormde
gemeente op 22 mei bespreken, zodat deze tijdig gepubliceerd kunnen worden.
Bij het bespreken van de post geeft de AK de wijkgemeente rond het Ontmoetingshuis toestemming
om een doopdienst te verzetten van 14 juli naar 2 juni. Ook wordt aandacht besteed aan het bericht
van de landelijke kerk over een wijziging (per 1 juni) van de registratie van niet-gedoopte leden.
Gevraagd zal worden of deze datum verschoven kan worden omdat het correct verwerken van deze
wijziging (het betreft ongeveer 400 personen) zorgvuldig moet gebeuren.
Door de AK leden die ook lid zijn van de wijkgemeente rond de Oude Kerk wordt summier
informatie gegeven over de situatie die is ontstaan nadat algehele vrijstelling van werkzaamheden is
verleend aan ds. Stam.
Bij het steeds terugkerende agendapunt Uitwisselen van ervaringen van de wijken wordt door leden
van de gemeente rond de Westerkerk aan een aantal zaken aandacht gegeven. Dit zijn:
- worden de nieuwe leden van de wijkgemeente wel gezien en opgevangen? Er zal in ieder geval niet
actief geworven worden naar aanleiding van de komende sluiting van het kerkgebouw Goede Reede.
- Hoe verhoud je je tot wat mensen bezig houdt (n.a.v. onder andere van het vertrek van betrokken
gemeenteleden naar Mozaiek 0318)?
- Het is moeilijk om ambtsdragers en andere vrijwilligers te vinden. Hoe vind je hier een structurele
oplossing voor?
- Hoe kun je dienstbaar zijn als kerk midden in de wijk?
- In het afgelopen seizoen is het thema ‘doop’ besproken. In het komende seizoen komt ‘relaties’ aan
bod. Aan deze thema’s zijn spannende vragen verbonden, hoe ga je daar mee om?
De centrale zendingscommissie zal per brief bedankt worden voor het gedane werk; dit naar
aanleiding van de door hen aangeleverde verslagen.
Om 21.30 sluit de voorzitter de vergadering.
Beroep proponent G.F. Willemsen tot predikant-geestelijk verzorger
Inmiddels is het beroep tot predikant met bijzondere opdracht, waartoe de AK op 24 januari 2019
heeft besloten, daadwerkelijk uitgebracht, nu aan alle formele eisen hiervoor is voldaan.
Het is voor het eerst (in lange tijd) dat er in Veenendaal een proponent tot predikant bevestigd wordt
die een bijzondere opdracht mee krijgt, en wel: geestelijk verzorger zijn voor de bewoners van De
Engelenburgh. Wij zijn verheugd dat proponent G.F. Willemsen in alle vrijmoedigheid dit beroep
heeft aangenomen en dat zo de weg tot het ambt van predikant open ging, ook nu hij aan het werk is
gegaan als geestelijk verzorger. Proponent Erik Willemsen zal op Dv. 7 juli om 14.30 bevestigd
worden als predikant in een dienst in de Vredeskerk, en op 14 juli intrede doen in De Engelenburgh.
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