
 

 

GEMEENTEBRIEF DE MORGENSTER 25 februari 2023 
 

Vanwege enkele recente nieuwsfeiten ontvangt u vandaag weer een Gemeentebrief. 
 

Samenwerking Bethlehemkerk en De Morgenster 
Medio vorig jaar is het rapport van de verkennersgroep over nadere samenwerking aangeboden aan 

de beide kerkenraden. Die hebben daar in eigen kring en met elkaar over gesproken. 
De Bethlehemkerk heeft een van de aanbevelingen prioriteit gegeven, namelijk het beleid met 
betrekking tot het zegenen van andere levensverbintenissen dan een huwelijk tussen man en vrouw.  
Verder invulling geven aan de aanbevelingen werd eerder niet zinvol gevonden, omdat beide kerken 
op dit punt nog een andere visie en praktijk kenden. 
Na een zorgvuldig proces, met een Gemeenteavond en volop ruimte voor gemeenleden om te 

reageren, heeft de kerkenraad van de Bethlehemkerk eind januari besloten dat voortaan de 
mogelijkheid tot het zegenen van een huwelijk anders dan tussen man en vrouw wordt geboden en 

dat alle ambten voor betrokkenen openstaan. 
 

Op 16 februari hebben beide kerkenraden weer overlegd. Daarbij is het volgende besloten: 

- we gaan verder met het proces van nadere samenwerking op basis van het verkennersrapport, 
- we stellen het verkennersrapport nu beschikbaar voor de gemeenteleden, zij ontvangen dat per   
  mail; wie geen mailadres heeft kan om een exemplaar vragen via de scriba en verder worden de  
  komende zondagen in beide kerken papieren exemplaren gelegd, 
- we stellen een onderzoekscommissie in die in de volgende fase helderheid moet geven over hoe  
  nadere samenwerking het beste vorm kan krijgen en in de tijd gerealiseerd kan worden.  
 

Binnenkort wordt in beide kerken een Gemeenteavond/vergadering belegd. Daar geven de kerkenraden 
toelichting op het proces.  
 

Bovenstaand bericht staat deze week eveneens in de Weekbrief van de Bethlehemkerk.  
 

gemeentevergadering 21 maart 
Meestal wordt een gemeentevergadering belegd om het jaarverslag te bespreken en, zoals dit jaar nodig zal 
zijn, een nieuw Beleidsplan. Daarvoor komen we meestal eind mei bij elkaar. 

Echter, nu de kerkenraad heeft besloten de samenwerking met de Bethlehemkerk verder te (laten) 
onderzoeken en het verkennersrapport beschikbaar is voor de gemeente, komt er een extra 
gemeentevergadering. 
Daarin horen we graag hoe gemeenteleden naar het rapport kijken. Er is ook gelegenheid met elkaar te 

spreken over het eventueel samen gebruiken van één kerkgebouw, mede vanwege de energieproblematiek. 
Daarbij gaat het niet om een specifiek gebouw, maar om het idee: ook als zelfstandige gemeente kunnen we  
eigen diensten in één gebouw. Wat betekent dat (voor- en nadelen) los van mogelijk (op termijn) samengaan?  
De datum voor de gemeentevergadering is dinsdag 21 maart a.s. in De Morgenster, aanvang 20.00 uur. 
De uitnodiging met agenda volgt binnenkort. 
 

voorzitterschap kerkenraad 
In een vorige aflevering van De Schakel is al melding gemaakt van vacatures die in de kerkenraad 
ontstaan aan het eind van dit kerkelijk seizoen. 
Aan het vervullen daarvan wordt hard gewerkt. Gelukkig is voor één vacature een goede invulling 
gevonden en dat geven we alvast door. 

Onze huidige voorzitter, Leen Kroos, zal met Pinksteren zijn ambt neerleggen, na twee jaar als scriba 
en drie jaar als voorzitter. 

We hebben gemerkt dat het een flinke taak is. Dat werd in het bijzonder duidelijk toen hij twee 
maanden is uitgevallen door ziekte. 
Daarom hebben we besloten niet alleen op zoek te gaan naar een nieuwe voorzitter, maar ook naar 
een vice-voorzitter. Zo kan de een de ander vervangen en kunnen zij onderling taken afstemmen. 
 

De kerkenraad deelt met dankbaarheid mee dat Erik Juch het voorzitterschap op zich wil nemen en 
dat Annemieke Wouters vice-voorzitter wil worden. 
Het is fijn dat we dit nu al weten, zo hebben zij ruim de tijd om zich in te werken. 
 

Uiteraard volgen we verder de procedure van bekendmaking. 
De bevestiging zal plaatsvinden in de dienst op Eerste Pinksterdag.  
 
 

Met vriendelijke groet, 
 
 

Marian v.d. Bos- v.d. Burg, scriba 


