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Van de Algemene Kerkenraad 
(Maart 2017) 
 
Er is kennis gemaakt met Cis de Hoop, zij is onlangs als jongerenwerker in de gemeente 
3Wijken met haar werkzaamheden begonnen. Haar opdracht naar de jeugd toe is 
eigenlijk:  Je mag met ons ontdekken wat geloof voor je betekent. 

De belangrijke doelen zijn in taakwoorden te vatten: uitdagen / verbinden / meedoen / 
inwijden. 
Ze geeft uitleg over de zgn. Kliederkerk:  het is een manier om aan de hand van een 
bijbelverhaal creatief bezig te zijn. 
Het werkplan jongerenwerker beslaat drie jaren waarin vier fasen zijn te onderscheiden. 
We zitten nu in fase 2: Opbouwen, bezig zijn met opzetten van projecten, opzetten van 
activiteiten die generaties verbinden, bv. familiediensten. 
Gevraagd naar de eerste indrukken van het werk in Driebergen:  je bent, vooral in het 

begin, erg solitair bezig. 
Voorzitter: het  is niet erg als je bij tijd en wijle ook Driebergen-breed, oftewel 
grensoverschrijdend, bezig kunt zijn. Cis komt over een jaar terug met haar 
vervolgverhaal.  
Onder Mededelingen valt de vaststelling dat enige actualisering van onze plaatselijke 
regelingen nodig is.  
Voor de AK is dat o.a.: lijst kerkenraadscommissies, vervangingsafspraken. 
Financiën: er is een tendens merkbaar van enige achteruitgang, die echter nu niet aan te 
wijzen is in een specifieke wijk. De verwachting is dat de totaalopbrengst maximaal 1% 
lager zal zijn dan vorig jaar. 
Voor de diaconie zijn de resultaten nagenoeg gelijk, vergeleken met vorig jaar. 
De voorzitter spreekt zijn waardering uit over de uitvoering van de verspreide folder. 
Vorming Traject24 tot wijkgemeente: de brief met het verzoek is positief ontvangen. 
Voorzitter stelt voor er nu over te praten en in een volgende vergadering  n.a.v. een 

voorstel met besluitvorming te beginnen. Van toepassing is hier Ord.2-16. 
Tr24 kent een eigen identiteit, is evangelisch gericht, en wil een wezenlijke aanvulling 
zijn in het palet van de regenboog-gedachte in Protestants Driebergen.  
Kerkelijk bureau: door vertrek en aanstaande pensionering is er een tijdelijke oplossing 
gevonden voor voortzetting van werkzaamheden.   
Beroepingsproces Immanuëlgemeente:  de noodzakelijke verklaring van toestemming 
van het college van beheerszaken is ontvangen. Het beroepingsproces is nu van start 
gegaan, er is een advertentie geplaatst. 
Diaconaal centrum ‘De Ontmoeting’ : er wordt gewerkt aan het gebruiksklaar maken van 
het pand. 
De verwachting is dat deze zomer het diaconaal centrum kan worden geopend. 
  


