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Het is al de 2e gemeentevergadering in Coronatijd waarbij u niet aanwezig kunt zijn.  

Wij hebben gemeend het huishoudelijk deel wat in te korten; zodoende is er meer tijd om het thema van 

de avond: “Gemeente-zijn in Coronatijd en daarna” te behandelen. Wij hebben hiervoor een spreker 

uitgenodigd: Peter Wierenga. Na zijn inleiding gaat hij in gesprek met het aanwezige panel van 

kerkenraads- en gemeenteleden. Uw input is daarbij zeer welkom. 

U kunt via whatsapp en telefonisch uw vragen stellen.  

 

Onderstaand enkele vragen om u voor te bereiden op het thema: 

1. Hoe beïnvloedt deze Coronatijd het gemeente-zijn? Welke moeilijkheden ziet u en welke kansen? 

2. Welke ontwikkeling(en) binnen ons gemeente-zijn ziet u die al voor de Coronatijd speelden? Gaat 

dat na de Coronatijd ook nog door, denkt u? 

3. Welke zaken in ons gemeente-zijn zouden wat u betreft anders moeten en waarom? 

4. Hoe zouden we ons gemeente-zijn in de toekomst kunnen versterken? 

 

 

Uitnodiging en Agenda 

U bent van harte welkom bij de jaarlijkse gemeentevergadering 

via kerktelefoon (kerkdienstgemist.nl)  

of internet (thuismeekijken.nl met wachtwoord GKG2020). 

D.V. dinsdag 13 april 2021 aanvang 19.30 uur vanuit de Gereformeerde Kerk Genderen. 

 

19.15-19.30 uur Muziek 

01. Welkom en opening  

02. Vaststelling notulen van 14 april 2020 

03. Vaststelling agenda 

04. Jaaroverzicht en vooruitblik 

05. Jaarverslag 2020 

• Behandelen van de vragen die via mail, whatsapp of telefoon zijn 

binnengekomen. 

 

06. Verslag van het College van Kerkrentmeesters 

• Rekening en verantwoording 2020 

• Behandelen van de vragen die via mail, whatsapp of telefoon zijn 

binnengekomen. 
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07. Begroting 2021 

• Toelichting 

• Behandelen van de vragen die via mail, whatsapp of telefoon zijn 

binnengekomen. 

 

08. Verlening van decharge 

• Is op dit moment niet mogelijk i.v.m. Corona (1 persoon op bezoek).  

Dit zal gebeuren zodra deze beperking is opgeheven en zal dan in de 

nieuwsbrief worden vermeld.  

 

09. Rondvraag 

 

20.20 uur  Pauze en tijd om de voorbereidingsvragen op het thema nog even te bekijken. 

20.30 uur  Peter Wierenga spreekt over het thema: “Gemeente-zijn in Coronatijd en daarna” 

Doel: prikkelen om anders te gaan denken over  
hoe we het gemeente-zijn praktisch vormgeven  
 

21.00 uur  Gesprek spreker en panel van kerkenraads- en gemeenteleden. 

U kunt vragen stellen of ideeën inbrengen via whatsapp of per telefoon doorgeven. 

21.30 uur  Avondsluiting 

 

 

 

Vragen kunt u – bij voorkeur vooraf – stellen via onderstaande middelen: 

 

• E-mail: scriba@gerefomeerdekerkgenderen.nl 

• Whatsapp: 06-12342618 (Marrie van der Mooren) 

• Telefonisch:06-51533237 (Pieter van Dueren den Hollander) 

 

Namens de Kerkenraad 

P.J. van Dueren den Hollander (preses)  

en M.C. van der Mooren (scriba) 
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