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Kort Verslag van de vergadering van de Algemene Kerkenraad (AK) op 28 
september  2017.                    
 
Financiën 

a. In het concept jaarrekening PGD 2016 zijn een paar aanpassingen aangebracht in de 
plaatsing van de cijfers.  De kascommissie heeft uitgebreid werk gedaan, waarvoor dank. 
De waarderingsgrondslagen zijn bekeken, en hebben nog verdere aandacht. 
Het mandaat t.a.v. de procuratie moet misschien wat bijgesteld worden waarvoor een 
voorstel zal worden gemaakt. 
De gemeente krijgt inzage in de stukken, er volgt publikatie in Kerknieuws en in de 
volgende AK-vergadering volgt de definitieve vaststelling.  

Er is voor 2017 een geschat tekort van ca. €40.000. De inkomsten VVB liggen op 
schema. Totaal toegezegd is €322000. De collecten blijven wat achter. Er lijken nog wel 
wat bespaarmogelijkheden te zijn. De commissie geldwerving gaat aan het werk voor 
nieuw foldermateriaal etc. 
b.  Diaconie: het controleverslag 2016 is verzonden. Voor de begroting 2018 kon worden 
gemeld dat de diaconie voor het Ontmoetingscentrum binnen de begroting kon blijven.  
Het beleid blijft ongewijzigd, de begroting  vertoont een klein plusje. 
De voorzitter AK merkt op dat aan te gane verplichtingen altijd moeten lopen via de AK. 
De voorzitter spreekt dank uit voor alle werk en verstrekte financiële informatie. 
 
Kerkelijk bureau 
Als medewerker is aangesteld Ewald Stout. 
Er wordt gewerkt aan verbetering van de ledenadministratie, maar het financiële pakket 
heeft momenteel nog prioriteit. 
  

Beroepingsproces 
Er zijn gesprekken geweest wat uiteindelijk heeft geleid tot een keuze.   
Eerst volgen eindgesprekken, er is ook nog overleg met het team van pastores. 
 
Traject24  
In de voorgaande AK-vergadering is gevraagd of T24 kan worden omgevormd tot een 
wijkgemeente binnen onze PGD. De Classis Zeist heeft aan het verzoek tot vorming van 

de wijkgemeente inmiddels goedkeuring verleend, de wijkgemeenten zijn gehoord, aan 
de kerkordelijke regels is voldaan. 
Bij acclamatie heeft de AK  besloten dat de kerkenraadscommissie Traject24 met ingang 
van 28 september 2017 wordt omgevormd tot protestantse wijkgemeente PGD. 
  
HGG 
Er is een gesprek geweest van het moderamen AK met het moderamen van de HGG. 

Op 12 oktober is er een gemeenteavond, op 31 december is de laatste kerkdienst. 
Voorzitter: na 12 oktober zou dus geïnventariseerd kunnen worden wie waar heen gaat. 
Wellicht is er een groep(je) waarvoor bijzondere verantwoordelijkheid nodig is. Misschien 
kunnen de wijken een handreiking bieden. Eventuele financiële steun kan ook worden 
verleend. 
De AK stemt in met het voorstel tot opheffing van de HGG per 31 december 2017. 
 
Kosters in de tehuizen 

Er zijn wekelijkse diensten, het (voor sommigen redelijk zware) werk is er meestal voor 
twee personen. Er volgt een tussengesprek met de huidige groep. Ook kan een wervende 
tekst worden gemaakt voor Kerknieuws, eventueel ook op papier. Misschien kan ook aan 
jongeren worden gedacht.   
  
Werkvelden 
a- In het team van pastores participeren ook H.Esbach en C. de Hoop. De V&O-brochure Actief is 
verschenen. Volgend jaar gaan naar verwachting meer wijken meedoen. 



2 
 

b- CvK: de eindejaarsgift vragen gebeurt aan het eind van dit jaar. 
c-  CvD wil het collecterooster afstemmen met het CvK. Het pand Ontmoeting is opgeleverd. 
De officiële opening is op 4 november, 15 uur. 
d- De wijk 3Wijken heet  voortaan: wijkgemeente Catharijne. Komende zondag wordt een 
Kliederkerk gehouden. Op 2 november is de Grote Kerk open vanwege Allerzielen (17-20.30). Er komt 
ook een persbericht. 
e- IMG meldt goede contacten met Tr24. Gezamenlijke diensten kunnen bespreekbaar zijn.   
Het afscheid van Daco is op 28 oktober (afscheidsfeest), en op 29 oktober is ’s middags de formele 
afscheidsdienst.     
f-  Er is een wens om de bijbelkring te kunnen voortzetten. 
h- Tr24 heeft veel waardering voor de contacten en diverse voorbereidingen. T.a.v. betrokkenheid 
moeten we nog een eigen weg  vinden. Er is weer gestart met kringen. Het mannenontbijt is 1x per 
maand. 
j- de  Raad van Kerken stuurt nog een brief omdat een verhoging van de bijdrage nodig is. 
  
Vergaderrooster AK 
Het vergaderschema 2018 ziet er als volgt uit:  11/1-22/2-22/3-19/4-31/5-28/6-27/9-
1/11-6/12. 
 
  
  


