Traject24 – Driebergen
Beknopt verslag bestuursvergadering van 1 april 2019
Opening
Diverse leden van het bestuur zijn vandaag bij de dank- en afscheidsdienst voor Hans Eschbach
geweest. Hariët leest een gedeelte uit het laatste boek van Hans “Gevangen en toch vrij”, waarin de
voor Hans kenmerkende zin voorkomt: “De hoofdzaak is dat de hoofdzaak de hoofdzaak blijft”.
Vervolgens voeren we met elkaar een gesprek over hoe ieder van ons “de hoofdzaak” zou
benoemen.
Verslag vergadering 4 maart en actielijst
Het verslag wordt verder goedgekeurd. N.a.v. punt 5 licht Henk toe dat de strenge interpretatie van
de AVG zijns inziens onvermijdelijk is om problemen te voorkomen. Het blijft overigens wel mogelijk
om de toespraken van Traject24 via de website te beluisteren.
De actielijst wordt bijgewerkt.
Op 30 juni is er een spreker van Open Doors.
N.a.v. het punt “invullen tijd met God” zegt Hariët dat bij navraag is gebleken dat de vraag breder is
“Hoe kan God meer prioriteit krijgen in mijn leven”. Dat is een te groot punt om als een klein project
te beschouwen. Hariët besteedt hier wel aandacht aan in haar toespraken.
Wat betreft het kerkelijk bureau merkt Henk op dat er een verbeteringsproces is ingezet door het
externe bureau, maar er is nog verdere verbetering nodig. Vanuit de vergadering worden de zorgen
benoemd over met name het kloppend zijn van de ledenadministratie en de administratie van de
vrijwillige bijdragen.
Ingekomen stukken
Er is een verzoek van Annelies om de kosten voor de Ladies Night (14 juni) te mogen declareren. We
vinden het een sympathiek idee om een bijeenkomst voor vrouwen te organiseren, maar het
gevraagde bedrag is nogal hoog. De vraag is ook op welke doelgroep de bijeenkomst is gericht en wat
de betrokkenheid is van andere wijken. Jan neemt contact op met Annelies en krijgt mandaat om 500
euro toe te zeggen.
Jos stopt per 1 juli met de coördinatie van de facilitaire zaken. Rein heeft aandacht gevraagd voor de
vervulling van de diaken vacature.
Bestuurssamenstelling
De vacatures zijn genoemd in de agenda: secretaris (Roel blijft wel PR-achtige zaken doen), muziek
(Wout stopt na de zomer), diaken (deze vacature bestaat al twee jaar), Facilitair en beheer (groot
deel van taak van Jos). Ter vergadering meldt Henk dat hij besloten heeft om zich in de zomer aan te
sluiten bij een gemeente in zijn nieuwe woonplaats Ede, en dat er dus ook een vacature voor
kerkrentmeester zal ontstaan.
Er zijn enkele mensen benaderd. Ze denken er over na.
Gezocht zal worden naar een nieuwe kerkrentmeester. De diaken-vacature heeft minder prioriteit,
omdat er weinig specifieke werkzaamheden aan verbonden zijn.
Prioritering van de werkzaamheden van Hariët
Nu het plan van de Pioniersplek niet doorgaat is er ruimte voor ander missionair werk, Hariët zegt
dat dit ook op haar hart ligt. Het is echter verstandig om eerst de uitkomsten van de Missiemeter af
te wachten. Hariët vindt het belangrijk dat alle groepen vertegenwoordigd zijn, en wil daarom ook
contact leggen met de jongeren in de leeftijdscategorie 12-18 jaar.
Met deze prioriteiten wordt ingestemd.

Voortgangsrapportage Werkgroep Missionair
Sjaak zegt dat de enquête goed loopt, er zijn er nu 35 binnen.
Voortgangsrapportage Innovatieplatform
Gosse zegt dat men zich nu vooral op concrete dingen wil richten.
Voortgangsrapportage Werkgroep Geestelijke Groei
Er is op 24 april een bijeenkomst waarop een notitie besproken zal worden.
Kringen en pastoraat
Gosse licht de notitie toe die is rondgestuurd. Eventuele opmerkingen kunnen aan hem worden
doorgegeven. De wenselijkheid van een pastoraal team wordt op een later moment besproken.
12. Toelichting van Greet op haar e-mail ten aanzien van Gebed
Greet heeft in haar mail gevraagd na te denken over de rol van het gebed. Ze benadrukt de
afhankelijkheid van de Heilige Geest. Temidden van de activiteiten die we organiseren is het
belangrijk om open te staan voor hoe God werkt. Hoe kunnen we een biddende gemeente zijn?
Wellicht tijdens de bijeenkomsten meer aandacht besteden aan gebedsverhoringen, hoe werkt het in
de kringen, voor het bestuur? In de discussie komt naar voren dat herkend wordt dat we moeten
luisteren naar de Heilige Geest, die werkt op verschillende manieren. We verwoorden dingen soms
op een zakelijke manier, we zouden in onze woorden de rol van het gebed en de Geest meer terug
kunnen laten komen. Er gebeurt al veel op het gebied van gebed en verhoring, dat zouden we meer
aandacht kunnen geven. Verder besluiten we ‘gebed’ als thema voor de kringen te kiezen voor het
eerste halfjaar in het volgende seizoen.
Liedjestrein
Op 14 april is er Klokslag12, Anita en Nelleke zullen dan bedankt worden. Anita blijft in het team van
Emmy. Voor de Liedjestrein wordt als mogelijkheid genoemd dit te combineren met de zondagse
bijeenkomst. Hariët stelt voor de ouders nog een keer bij elkaar te roepen om te vragen wat ze willen
en zelf kunnen bijdragen aan het kinderwerk. Hariët en Anita en Nelleke zullen dit organiseren.
Klokslag12
Anita stopt; Nelleke gaat door, er wordt gezocht naar een opvolger voor Anita.
Thema voor kringen seizoen 2019-2020.
Zoals eerder besproken wordt gekozen voor gebed en missionair zijn. Daarnaast denken Sjaak en
Jacqueline na over een vervolg op de Alpha-cursus.
Kringenwerk
Johan vertelt hierover kort, hij is hier net mee gestart en heeft met Eddy gesproken. Wegens diens
vakantie zal het voorstel voor volgend seizoen een andere keer worden behandeld.
Rondvraag
Emmy zegt bezig te zijn met het benaderen van jeugd en ouders voor activiteiten zoals The Passion.
Henk geeft een mondelinge toelichting op de financiële stand van zaken. Er wordt gevraagd om dit
de volgende keer uitgebreider te bespreken aan de hand van een schriftelijk overzicht.
Sluiting

