Traject24 – Driebergen
Beknopt verslag bestuursvergadering van 4 maart 2019

Opening
Hariët denkt met ons na over het doorgeven van leiderschap naar aanleiding van het advies van Jethro aan
Mozes in Exodus 18 en de opdracht van Jezus aan Petrus in Johannes 21. We bidden voor de zorgen in de
gemeente en een goede vergadering.
Ingekomen stukken
- Verzoek wijkgemeente Catharijne over pastoraat voor mensen met een beperking: dit wordt conform
voorstel van DB in weekbrief vermeld.
- Verslag van Marten Knevel over afsluiting coachingsgesprekken met Hariët: er wordt nota genomen van
het punt van het ingaan van een volgende fase voor de gemeente waarin de oprichters hun
verantwoordelijkheden langzaamaan overdragen.
- Brief over onderlinge interactie tijdens bijeenkomsten: in het gesprek hierover komt naar voren dat het
voeren van korte (geloofs)gesprekken tijdens de bijeenkomsten wel bij het karakter van de gemeente
hoort, maar dat er altijd vrijheid moet zijn om hier niet aan mee doen (of een ander soort gesprek te
voeren). De gastheer/ gastvrouw kan dit zonodig verduidelijken. Het gaat als aandachtspunt naar de
voorbereidingsteams.
- Privacy-reglement: het College van Kerkrentmeesters heeft gekozen voor een strikte toepassing. Dat
betekent dat de bijeenkomst alleen rechtstreeks kan worden bekeken via kerkdienstgemist.nl. De
toespraak blijft (in audio) wel beschikbaar. Roel verwerkt de afspraken op de website en zal in dat kader
ook de foto’s, waarvoor geen toestemming is gegeven, verwijderen.
Verslag Missionaire Werkgroep
Sjaak geeft een toelichting op het voorstel om een missionaire scan te doen, omdat anders niet de hele
gemeente meekomt in het missionaire werk.
Sommigen hadden een specifieker advies verwacht, maar de werkgroep heeft geen voorkeur uitgesproken
voor één van de twee alternatieven. In het gesprek komt naar voren dat het IZB-Focus traject behalve veel
duurder waarschijnlijk ook minder geschikt is voor onze gemeente. Het bestuur is akkoord dat de
werkgroep probeert met het andere bureau een overeenkomst te sluiten voor een missionaire scan.
Voordat deze wordt uitgevoerd zal e.e.a. aan de gemeente duidelijk worden toegelicht. Verder wordt
gesteld dat missionair gemeente zijn wellicht een onderwerp kan zijn voor de kringen.
Zomerontmoetingen 2019
Afgesproken wordt dezelfde opzet als de afgelopen jaren te volgen. Gezien de schoolvakanties wordt
besloten de zomerontmoetingen te houden van 21/7 t/m 18/8. Op 25/8 is er dan weer een gewone
bijeenkomst.
Thema voor kringen 2019-2020
Voorgesteld wordt om in het thema aandacht te besteden aan de missionaire roeping. Een ander voorstel is
om ‘gebed’ te behandelen in de kringen. Eventueel zou het seizoen in twee blokken kunnen worden
verdeeld met elk een verschillend onderwerp. Johan zal de suggesties overbrengen aan Eddy. Een andere
keer zal ook aandacht besteed worden aan de vorm van de Bijbelstudies.
Digitaal ‘smoelenboek’
Roel licht toe dat Eddy en hij een pilot zijn begonnen met de Chrch-app en dat de ervaringen positief zijn.
Gemeenteleden kunnen hierdoor beter onderling contact houden. Wout en Johan bevestigen dit als
deelnemers aan de pilot. Er wordt nog gezocht naar een beheerder. Op 17 maart zullen we na de
bijeenkomst een uitleg verzorgen.
Communicatie/ PR
Roel geeft een overzicht van de taken die hij vervult voor Traject24: het secretariaat (een brede taak) en de
communicatie. Een belangrijke leidraad voor hem is Kol. 4:17. Hij citeert ook uit het boek ’Als God
renoveert’. Jan bedankt Roel namens het bestuur voor al zijn werkzaamheden en ook voor de rust die hij in
vergaderingen inbrengt.

Rondvraag
- Wout uit zijn zorgen over het kerkelijk bureau. Er worden veel fouten gemaakt met mutaties en
collectebonnen. In de vergadering worden deze zorgen gedeeld, zeker in combinatie met de hoge kosten.
Het zou goed zijn als er eens een audit of vergelijkbare controle zou plaatsvinden. Roel zal aan Henk vragen
om een overzicht van de betalende leden van Traject24.
- Op 17 maart loopt de IMK-dienst mogelijk sterk uit i.v.m. de bevestiging van Cees van der Kooi als
voorzitter van de AK en het afscheid van Hans Gortemaker. Jan zal hierover contact hebben met Carl.
- De bijeenkomst op Goede Vrijdag wordt voorbereid door de kring van Marjolein.
- Hariët en Gosse vertellen kort dat de pioniersplek van de baan is, en dat nu onder de noemer van het
’innovatieplatform’ nagedacht wordt hoe via netwerken mensen bereikt kunnen worden. Gedacht wordt
aan een Parenting course; dit zal nog als voorstel in het bestuur komen.
Sluiting

