Nieuwsbrief 20 mei 2022
Aanvangstijd Kerkdienst voorlopig nog 10 uur!
De kerkenraad heeft geprobeerd om via een stemming de gemeente te horen om zo tot een besluit over
de aanvangstijd van de kerkdienst te komen. Zoals u wellicht gemerkt heeft is dat niet helemaal goed
gegaan. Er bleken onvoldoende stembriefjes. Er werd afgekondigd dat er nog een stemgelegenheid zou zijn
maar dat was geen kerkenraadsbesluit. Bovendien was de hele procedure vooraf minimaal
gecommuniceerd.
De stemmen staakten in die zin dat er een vrijwel gelijk aantal stemmen voor half 10 en 10 uur waren. De
kerkenraad heeft daarop zelf de knoop doorgehakt en er voor gekozen terug te gaan naar de
oorspronkelijke tijd, maar we realiseren ons de besluitvormingsprocedure niet goed verlopen is. Dit alles
verdient niet de schoonheidsprijs en het is dan ook begrijpelijk dat er uit de gemeente verschillende
bezwaren geuit zijn.
De kerkenraad zal in haar eerst volgende vergadering zich beraden op de vraag hoe het fout kon gaan en
hoe op een correcte wijze de gemeente opnieuw gehoord kan worden. We beseffen dat het een besluit is
dat voor jaren genomen wordt en dat het daarom beter is wat meer tijd te nemen om tot een goed besluit
te komen. Er zal een nieuwe stemming uitgeschreven worden waarna de kerkenraad een definitief besluit
betreffende de aanvangstijd zal nemen. Tot die tijd blijft de aanvangstijd 10 uur.

Vooraankondiging afscheid Gerda Vreeke
Vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd neemt Gerda Vreeke op zondag 4 september
afscheid van onze gemeente. Het lijkt nog een eind weg maar we willen nu alvast een vooraankondiging
doen. Om Gerda te bedanken voor al die jaren dat zij als pastoraal werker onze gemeente gediend heeft
willen we haar graag een grote doos vol goede herinneringen meegeven.
Gerda had de goede gewoonte bij gelegenheid een kaartje bij mensen in de bus te doen als groet of
bemoediging, daarom willen wij u vragen om een kaart in te sturen voor Gerda. Al die kaarten worden in
de doos verzameld en op 4 september aan Gerda overhandigd. Kaarten graag voor 1 september toesturen
of in de brievenbus doen van het Kerkelijk Bureau (De Herberg) onder vermelding:
Herinnering Gerda Vreeke
Branderijstraat 3, 4391 HK Vlissingen

