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Weleerwaarde en eerwaarde broeders,
Graag brengen wij u in het kort op de hoogte van ons gemeentelijk reilen en zeilen
Naast de kerkenraad zijn er twee werkgroepen, aangevuld met gemeenteleden (m/v), aan het werk:
een diaconale werkgroep en een pastorale werkgroep.
De diaconale werkgroep behartigt het diaconaat in en door de gemeente en de pastorale werkgroep
het pastoraat.
De genoemde leden van de werkgroepen leggen de belofte van geheimhouding af.
Echter de bemensing van de pastorale werkgroep en de kerkenraad gaat nog steeds moeizaam.
Omdat wij momenteel vacant zijn, ondersteunt een pastoral medewerker onze gemeente in de
persoon van de heer A. Bakker. In september 2014 werd concreet gestart met het kringenwerk.
Allereerst werd een gebedsgroep opgericht bestaande uit vier gemeenteleden met ondersteuning van
de heer Bakker. De gebedsgroep komt om de week op woensdagmiddag bij elkaar in een uur van
gebed. In dit gebed, dat begint met het uitdiepen van karaktereigenschappen van God a.d.h.v.
Bijbelteksten, is er aandacht voor dankpunten en wordt gebeden voor opbouw van de gemeente,
voor gemeenteleden in nood en voor andere voorkomende zaken.
Naast de gebedsgroep werd een kring rondom het evangelie van Marcus opgericht bestaande uit
zeven avonden. Hieraan namen 11 gemeenteleden deel. Door alle deelnemers werd deze
gesprekskring waar de dialoog centraal stond, als verdiepend en opbouwend ervaren.
Enkele gemeenteleden richten zelf ook een kring op.
De financiële situatie van de gemeente is mede door de offervaardigheid in de gemeente en de steun
van deputaten OBA redelijk te noemen. Hoewel de opbrengst van de collecten afneemt. In 2014 was
de kerkeraad wel genoodzaakt om op advies van de commissie van beheer, het contract met de
jongerenwerker op termijn te beeindigen.
Voor de ouderen zijn er verschillende geslaagde ontmoetingen geweest in 2014.
De jaarlijkse gemeentedag werd gehouden. De opkomst was beperkt, de inhoud substantieel.
Het jeugdwerk werd in samenwerking met jeugdwerker mw. S. Alblas georganiseerd.
Het is moeilijk om jongeren vast te houden en te blijven prikkelen en binden. In 2014 werd onder
meer een groep jongeren ontvangen in het huis van een pas getrouwd stel. De avonden begonnen
met een gezamenlijke maaltijd. We mochten merken dat de groep groeide in verbondenheid en we
zijn dankbaar dat steeds weer nieuwe mogelijkheden aangeboord kunnen worden om voor elkaar
een veilige haven te mogen zijn.
In 2014 werd de kindernevendienst gekenmerkt door een teruglopend aantal kinderen.

Dit baart zorgen en roept verschillende vragen op. In hoeverre zijn we verantwoordelijk voor de
geloofdopvoeding van elkaars kinderen? Wanneer mag en kun je gemeenteleden aanspreken op
elkaars verantwoordelijkheden hierin?
Aan het einde van het jaar mochten we een nieuwe jeugdouderling bevestigen. Dit geeft weer hoop
en nieuw elan om het werk rondom kinderen en jeugd opnieuw onder de loep te nemen.
Plannen hiervoor worden inmiddels voorbereid.
De kerkenraad heeft in september besloten vooralsnog vast te houden aan de ingeslagen weg,
daarbij doelend op het al dan niet beroepen van een predikant en de inzet van de pastoraal
medewerker. Om de gemeente hierover te informeren werd de volgende tekst opgenomen in de
nieuwsbrief van november:
Mocht het voorgaan van
studenten de indruk wekken dat
de kerkenraad zich beraadt op
benoeming van een kandidaat,
dan willen wij graag
benadrukken dat vooralsnog de
ingeslagen weg van kracht is.
Desalniettemin zal op termijn
de eerste serieuze mogelijkheid
aangegrepen worden om een
herder en leraar te beroepen. De
kerkenraad voelt het echter ook
als haar verantwoordelijkheid
om een beginnend predikant
een redelijk veilige haven te
bieden op het gebied van
bestuurskracht en financiën.

Tot zover een kort overzicht van de voortgang van ons gemeentelijk leven. Wij bidden en hopen op
een groeiende bereidheid van gemeenteleden om te dienen in Gods gemeente. Daarbij beseffend dat
het alleen Gods zegen en Gods werk is die de Havenkerk tot een lichtend licht en een zoutend zout
kan laten zijn in de samenleving van vandaag.
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