Traject24 – Driebergen
Beknopt verslag bestuursvergadering van 4 februari 2019

Opening
We staan stil bij de positieve ervaringen in de bijeenkomst met Hariët en de toneelgroep van Catharijne.
Roel benoemt hoe het gebed in de gemeente als bemoedigend ervaren wordt door de zieken en hun
familie. Hariët opent met 1 Korintiërs 13:1-7 en benoemt dat er veel gaven en toewijding in de gemeente
zijn. In het tekstgedeelte gaat het echter om terug gaan naar de bron, en dat is de liefde. Leiderschap gaat
niet primair over gaven maar over karakter. We doen met elkaar een zelftest over het ontwikkelen van een
christelijk karakter. Hariët vraagt om een zegen voor de vergadering.
Verslag vergadering 7 januari en actielijst
Het verslag wordt goedgekeurd. Hariët zegt dat de missionaire werkgroep nu 7 mensen bevat. Daarnaast
zijn er mensen die praktisch dingen willen doen. De actiepuntenlijst wordt bijgewerkt.
Ingekomen stukken
Er is een rouwkaart gekomen van Ellen Budding uit wijkgemeente Catharijne. Eddy heeft gevraagd om de
rol van de kringen in het pastoraat te bespreken, Roel maakt hiervoor een afspraak. Ruud en Johan v.H.
hebben aandacht gevraagd voor de zondag voor de vervolgde kerk op 16 juni in het kader van hun
sponsorloop. Roel zal vragen wat ze precies willen. Wout heeft Dineke bereid gevonden om de rol van
muziekcoördinator over te nemen. Anita en Nelleke hebben aangegeven na 18 jaar te willen stoppen met
de Liedjestrein. Nelleke wil wel doorgaan met Klokslag 12. De volgende keer zullen we bespreken hoe we
hiermee verder willen gaan.
Kinderen en jongeren en Traject24
Emmy geeft een toelichting op het stuk dat ze samen met Eddy heeft geschreven. De vraag is hoe je het
bidden voor kinderen en jonge gezinnen verder kunt brengen. We zoeken naar een manier om als Traject24
gezinnen te steunen bij geloofsopvoeding. De werkgroep bestaande uit Emmy, Anita, Eddy, Annelies en
Jan-Jaap heeft hierover nagedacht. De notitie wordt in het bestuur goed ontvangen. Gevraagd wordt of
Hariët hier niet een rol in zou moeten spelen. Ook wordt gevraagd op welk punt het enthousiasme van de
ouders ligt. Geconcludeerd wordt dat de werkgroep een nieuwe bijeenkomst organiseert, en dat daarin
besproken wordt waar precies de behoefte ligt van de ouders.
Vervolg bespreking over Missionair Project richting jonge gezinnen
De verslagen van de luisterfase zijn meegestuurd ter informatie. We delen met elkaar wat we zelf hebben
meegekregen bij het bidden hierover. Hariët is bepaald bij een gedeelte uit Handelingen met de vraag of
we niet iets ‘groters’ van God moeten verwachten voor Driebergen. Andere gezichtspunten die uit de kring
naar voren komen zijn onder meer: we zitten in een zendingsgebied, er is behoefte aan zingeving, denk na
over relaties, de velden zijn wit om te oogsten, “laat mij voortgaan op een ruime weg” (Psalm 119:45), en:
geestelijke arbeid is zijn loon waard.
Er wordt verschillend gedacht over de wenselijkheid van een pioniersplek. De werkgroep lijkt er zelf ook
nog niet helemaal uit te zijn. Daarin is ook het idee van een Parenting Course geopperd. Gosse zegt dat er
twee vragen zijn: 1. kunnen we het aan en 2. passen we in het concept van Pioniersplekken? We moeten
doorgaan met iets wat goed is en bij ons past; dat kan binnen of buiten het kader van een Pioniersplek. Jan
zegt dat als we willen groeien het goed is om ons te richten op jonge ouders, zonder de indruk te wekken
dat anderen minder belangrijk zijn. Het moet intern wel rust geven. De AK heeft ook financiële
mogelijkheden voor bijzondere doeleinden. Jan concludeert dat we de werkgroep vragen om bij de
volgende vergadering met een voorstel te komen voor een missionair plan, waarbij open is of dit al dan niet
een Pioniersplek moet worden.
Voortgang project ‘Geestelijke groei’.
De werkgroep heeft de reacties van het bestuur op de notitie besproken. Iedereen maakt nu een korte
notitie, die volgens Gosse gaat uitmonden in een notitie van de werkgroep van maximaal 4 pagina’s. Het is
de bedoeling dat dit stuk het bestuur ook zal helpen om na te denken over de accenten voor volgend
seizoen; daarom wordt geprobeerd het stuk in april klaar te hebben.
Voortgang werkgroep ‘Missionaire toerusting’.
Sjaak licht toe dat de werkgroep twee keer bijeen is geweest om de mogelijkheden te inventariseren. De

meningen verschillen over het nut van een missionaire scan of een training. Sommige leden hebben ideeën
voor missionaire activiteiten. In de discussie in het bestuur wordt onder meer opgemerkt dat het niet de
opdracht was om iets te organiseren voor niet-gelovigen, maar om gemeenteleden toe te rusten. Het kan
zijn dat die behoefte niet zo bestaat, maar dat het wel nuttig is omdat het probleem niet genoeg wordt
onderkend. Een eerste avond met de gemeente om hierop in te gaan zou wellicht goed zijn. De werkgroep
wordt gevraagd aan de hand van de discussie met voorstellen te komen.
Vacatures bestuur
Roel geeft aan dat hij het secretariaat wil overdragen, maar wil de PR in het bestuur wel blijven doen. Wout
wil deze zomer stoppen, Jan is aan het eind van het jaar herkiesbaar. Gosse wil nog doorgaan. Er is ook nog
de vacature van diaken. In de nieuwsbrief zal een oproep geplaatst worden met de vacatures. Daartoe
behoort ook de rol van coördinator facilitair, omdat Jos heeft aangegeven hiermee te willen stoppen.
Voorstel bijbelleesprogramma
Hariët heeft hiervoor een voorstel gedaan om gemeenteleden zo actief bezig te laten zijn met ‘geestelijke
groei’. Besproken wordt dat het een goede zaak is om dagelijkse stille tijd te stimuleren, maar dat dit niet
per se hoeft via het gebruik van hetzelfde programma. Verschillende programma’s kunnen verschillende
mensen immers aanspreken. Hariët zal met een paar mensen spreken over wat wijsheid is.
Rondvraag
Over ons organisatie-schema (met de ‘rondjes’): Besloten wordt om de volgende keer communicatie te
behandelen, en in april de kringen.
Sluiting

