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Traject24 – Driebergen
Beknopt verslag bestuursvergadering van 7 januari 2019

Opening
Hariët leest Johannes 1:43-51 over “een dankbaar mens”, naar aanleiding van Filippus en Nathanael die elk
op een bij hen passende manier door Jezus werden aangesproken. Naar aanleiding daarvan denken we na
over waar wij zelf dankbaar voor zijn. Hariët vraagt om een zegen.
Vaststellen agenda.
Johan zal voorlopig het verslag maken, en Roel zal met Jan meegaan naar de AK.
Ingekomen stukken
- Groene kerk (van Trudy Groot): dit is een goed doel, maar valt niet onder de prioriteiten van Traject24.
- Nashville verklaring (mail van Henk): met de verklaring kunnen we niet instemmen, maar we gaan niet ons
eigen beleid heroverwegen.
Jaarplan 2019
Er worden enkele opmerkingen t.a.v. de tekst gemaakt die door Johan zullen worden verwerkt. Met
inachtneming daarvan wordt het plan met waardering goedgekeurd. De definitieve versie zal op de website
worden gezet en via een link in de nieuwsbrief aan de leden toegestuurd.
a. Missionaire Project
Emmy en Wout geven aan dat zij vinden dat we hier nog niet toe zijn aan een Pioniersplek, omdat we dit
nog niet aan kunnen; er wordt al veel gevraagd van mensen voor de activiteiten die al plaatsvinden. Roel,
Jan, Johan en Greet begrijpen deze overwegingen, maar staan in principe positief tegenover het voorstel.
Gosse zegt dat de Pioniersplek dicht tegen Traject24 aan zal zitten, en qua activiteiten bij ons past, en ook
bij Hariët. Het beroep op gemeenteleden zal beperkt zijn. Hariët zegt dat zij research heeft gedaan, en dat
er zeker 30 pioniersplekken zijn gericht op jonge gezinnen. Er zijn mensen in de gemeente die hier het
verlangen voor hebben en ook de talenten, en het is dé manier om jonge gezinnen de weg te wijzen naar
Traject24. Besloten wordt om de ’luisterfase’ die aan het begin van een Pioniersplek past door te laten
gaan, en de volgende keer een stuk van de initiatiefgroep te bespreken dat een toelichting geeft op de
opzet en ingaat op de besproken punten. Afgesproken wordt ook dat het de komende maand een
gebedszaak is voor iedereen.
b. Missionaire werkgroep
Hariët verduidelijkt dat deze werkgroep (7 deelnemers; Sjaak is de ‘trekker’) zich richt op de missionaire
toerusting van de gemeente. Er is inmiddels al een bijeenkomst geweest. Zij vraagt of het nuttig is om
binnen de gemeente te inventariseren waar behoefte aan is en vervolgens een plan op te stellen. In de
reacties wordt aangegeven dat het voor een plan niet nodig lijkt opnieuw een uitvraag in de gemeente te
doen, mede gezien de brede samenstelling van de werkgroep. Gevraagd wordt of de werkgroep een
voorstel kan doen voor concrete uitwerking.
Gezamenlijk gebruik ’t Hoge Licht – afspraken nog eens op rij
Gosse heeft hierop een toelichting. Jan heeft gesproken met Carl en aandacht gevraagd voor een aantal
onderdelen van de afspraken die niet worden nagekomen, waardoor Traject24 gehinderd wordt in het
tijdig en ongestoord beginnen van de bijeenkomst. Toegezegd is dat hierop actie wordt ondernomen. We
zullen de komende weken evalueren of het nu beter gaat in de periode tussen de beide bijeenkomsten.
Toneelstuk (Kamiel - Ariene)
Overwogen wordt dit in een door Hariët geleide bijeenkomst op te nemen. Het gaat over Herodes met als
thema ’de schuld op je nemen’. Geadviseerd wordt om nog een keer te checken of het wel in een
bijeenkomst van Traject24 past. Als Hariët er positief over besluit, geldt de normale vergoeding.
Aanbod Edward de Kam
Edward stelt zich beschikbaar voor een van de werkgroepen, hij zit inmiddels in de missionaire werkgroep.
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Stand van zaken m.b.t. werkstuk ’Geestelijke groei’
Het verzoek van Gosse en Hariët is of iedereen schriftelijk wil reageren op de rondgestuurde notitie. Frank
en Fenneke willen hier ook over meedenken.
Reactie op voorstellen van het College van Kerkrentmeesters t.a.v. Privacy en AVG
Afgesproken wordt de door Roel en Johan voorbereide reactie te versturen aan het CvK.
Rondvraag
Greet spreekt haar waardering uit voor de Kerstbijeenkomst, enkele reacties daarop worden besproken.
Er wordt ook gesproken over enkele mensen die we wat minder vaak zien. Voor het versterken van het
pastoraat heeft Greet contact gezocht met de Stichting Zegenend Helpen. Besloten wordt dat het akkoord
is hier mee samen te werken. Er is op 6 februari een informatie-avond.
Emmy vraagt om de volgende keer geloofsopvoeding te agenderen; zij werkt samen met Eddy aan een
plan.
Sluiting

