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Kort verslag van de vergadering van de Algemene Kerkenraad  (dec.2017)    
            
Financiën 
De jaarrekening PGD 2016 is gepubliceerd, en ter inzage gelegd en is nu vastgesteld. 
De begroting diakonie 2018 is in ons gemeentenieuws gepubliceerd; en eveneens goedgekeurd. 
Op 4 november is onder grote belangstelling het diaconaal centrum De Ontmoeting geopend.   
De werkgroep Kerkbalans is gestart met ‘opwarmen ‘. Het is de bedoeling dat wat meer in de 
gemeente wordt verteld waarvoor de ontvangen gelden zoal worden gebruikt. 
CvK: de jaarrekening wordt nog getekend. Er is (30nov) € 261000 binnen op toezeggingen.  
De begroting CvK 2018 is besproken.  Het tekort geeft een teruggang van €40000 naar €25000. De 
baten onroerend goed blijven wat achter.   
De voorzitter constateert dat ons voorzieningsniveau is te handhaven.  
Beroepingsproces wijkgemeente Immanuël 
De nodige voorbereidingen vanwege een uit te brengen beroep zijn gedaan.   
De gezamenlijk te houden vergadering AK en wijkkerkenraad Immanuëlgemeente is geweest op 9  
november, tevens is kennis gemaakt met de te beroepen predikant. 
Naar verwachting is de intrede na de Paascyclus. De beroepsbrief is  inmiddels vastgesteld. 
HGG 
De (helaas) laatste bijeenkomst van de HGG is op 31 december (17u.). 
Er is een prognose waar de HGG-leden naar toe willen, deze levert overigens een verspreid beeld. 
Er zijn een paar vragen: welke wijkgemeente kan de zorg voor de oudere gemeenteleden op zich 
nemen; welke ondersteuning kunnen de wijken verder  verlenen.  
Een aantal leden woont in één van de tehuizen, er gaat een groepje naar de wijkgemeenten 
Catharijne en Traject24. Er is nog een groep met onbekende bestemming. 
Er wordt aandacht voor gevraagd dat de opvang in de wijken moet gebeuren. 
Samengevat is de conclusie:  we willen vanuit de wijken van harte mogelijkheden bieden; wellicht 
moet de AK wat extra steun verschaffen; zo mogelijk sponsorschap activiteiten gebruiken;  te bezien 
valt of er gemeenschappelijke activiteiten voor de groep mogelijk  zijn.   
De HGG-gemeenteleden krijgen een informatieve brief met ook daarbij de mogelijkheid om een keuze 
op te geven.  Er wordt  een begeleidingscommissie van drie personen ingesteld  voor bewaking van 
het proces.   
Kosters in de tehuizen 
De oproep heeft weinig reacties opgeleverd. In Sparrenheide ligt het grootste probleem. 
Er wordt een nieuwe oproep geplaatst (misschien kan jong wat voor oud doen). 
Een andere zaalopstelling zou misschien minder zwaar werk kunnen opleveren.    
Wgm Traject24  
I.v.m. de opvolging van de predikant zal een profielschets worden gemaakt, verder  moet er  rekening 
worden gehouden met de financiële kaders, een mogelijke aanstelling is op contractbasis. 
Raad van Kerken:  op 28 januari a.s. is er een Oecumenische dienst gepland, in de Grote Kerk; het is 
de bedoeling dat elke wijk daarin participeert.    
  


