Agenda voor de bijeenkomst met kerkrentmeesters op 15 november
in de Schakel in Bergambacht van 19.30 – 21 uur.

-

Opening
Korte inleiding door de heer Gerrit Oosterwijk,
beleidsmedewerker RCBB in Zeeland en Zuid Holland.
Als wij naar de toekomst kijken dan is de verwachting dat de inkomsten van gemeenten en van
de kerk terug zullen lopen. Dat heeft gevolgen voor het aangaan van de verplichtingen van
onze gemeente. Hoe gaan gemeenten in de toekomst predikanten aanstellen? Welke
gebouwen kunnen gemeenten blijven onderhouden? Doen gemeenten dat ieder voor zich of
zijn er mogelijkheden om samen te werken?

-

-

Gesprek vanuit de eigen ervaringen van de kerkrentmeesters
Pauze
Welke thema’s reikt ons gesprek aan om over door te praten op de kerkendag van 10 maart
2018.
Sluiting

Vrede en alle goeds.
Roel Braakhuis, Els van den Brule, Peter van den Brule, Hans van den Hoven, Marianne Terpstra

Bent u geen lid van een college, maar kan dat in de toekomst een optie zijn? Dan bent u ook van harte welkom.
Opgeven voor deze ontmoeting per e-mail naar: scriba.classisgouda@gmail.com onder vermelding van de datum en
aantal deelnemers. Ook voor vragen kunt u bij dit adres terecht.

Voor: leden college van Kerkrentmeesters

Al vast voor in uw agenda - Kerkendag 10 maart 2018

Ontmoeten – uitwisselen – rentemeesterschap – praktisch
duurzaam betaalbaar

Deze dag is bedoeld voor kerkenraden, bezoekgroepen,
missionaire werk-groepen, jeugdwerkers, catecheseteams en alle
andere vrijwilligers in de kerk.

Datum: woensdag 15 november
Aanvang: 19.30 uur

Ontmoeten - herkennen - samenwerken.

Plaats: Kerkelijk centrum “De Schakel” Schoolstraat 24,
2861XD Bergambacht

Plaats: in kerkelijk centrum “De Hoeksteen”, Albert
Schweitzerlaan 2, te Schoonhoven.

Wij zouden het op prijs stellen als u deze nieuwsbrief deelt met andere geïnteresseerden. U kunt zich voor deze nieuwsbrief
inschrijven (of eventueel uitschrijven) met een e-mail naar: scriba.classisgouda@gmail.com
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