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Beste Broeders en Zusters, 
Fijn om als kerkenraad u/jou weer te mogen 
informeren. Wanneer er vragen zijn, aarzel dan 
niet om deze te stellen aan de kerkenraad, dat kan 
heel eenvoudig via de scriba, Harvey Stoelinga 
(scriba@pkn-ameide-tienhoven.nl). 
 
Jeugdraad:  Samenstelling jeugdraad 
De samenstelling van de jeugdraad is gewijzigd. 
Niet langer is vanuit alle geledingen in het 
jeugdwerk een vertegenwoordiging aanwezig in de 
jeugdraad. Er wordt nu meer overkoepelend 
gewerkt door een kleinere groep met ieder een 
eigen taak. 
Om deze taken te kunnen uitvoeren kan de hulp 
van diverse jeugdleiders worden gevraagd. Een 
voorbeeld hiervan is het werven van nieuwe 
leiding of de praktische uitvoering van een 
bijeenkomst.  Waarom doen we dit? Het doel is dat 
jeugdleiders zich volledig kunnen richten op het 
leiding geven aan de jeugd. De jeugdraad kan 
daarmee ook doelgerichter aan taken werken. 
Vanuit de jeugdraad, die drie maal per jaar 
vergadert, wordt via de jeugdouderlingen 
maandelijks een update aan de kerkenraad 
gegeven.  
Leden van de jeugdraad: jeugdambtsdragers Jaco 
Heikoop, Peter van Vuren, Erwin Kooij en Arie 
Blom, aangevuld met  Rick van Elk (tijdelijk), Theo 
Willemse en Willy van Es. 
Vacature: Spirit II (14,  15 en 16 jarigen) zoekt nog 
een vrouwelijke leidinggevende. Spirit II is op 
zondagavond in ‘t JOT van 20:00 tot 21:00. 
Dankbaarheid: Club 5 is alsnog gestart. Er is 
dankbaarheid dat alsnog voldoende leiding is 
gevonden. 
Huiswerkbegeleiding: De huiswerkbegeleiding 
wordt weer opgestart. Geef jezelf op via 
A10Jeugdraad@gmail.com, het is voor jou! 
Weet u namen van tieners: doorgeven mag. Wilt u 
bidden voor een goede start? Wilt u mee doen als 
begeleider? Geef dit door via de talentenbank, uw 
wijkouderling of via A10Jeugdraad@gmail.com. 
Jeugdpastoraat: Er is een groep ervaren en goed 
opgeleide jeugdpastors beschikbaar. Wil je met 
een jeugdpastor praten? Neem contact op via de 
jeugdouderlingen Jaco Heikoop of Peter van Vuren. 
U mag ook namen doorgeven via de wijkouderling 
of direct aan de jeugdpastors. Een gesprek dat 
binnen vier muren blijft kan een jongere helpen.  
Masterplan jeugdwerk: Voor het jeugdwerk is 
meerjarig beleid aanwezig dat is beschreven in het 
Masterplan jeugdwerk. Veel onderdelen van het 
beleid zoals het invoeren van huiswerkbegeleiding 
en het kamperen met de jeugd bij het 
Startweekend zijn inmiddels gerealiseerd. Er wordt 
niet gewerkt aan een nieuw Masterplan. Wat is 

gerealiseerd wordt vanuit de jeugdraad gevolgd en 
zo nodig bijgesteld. 
  
Koffiedrinken in de kerk 
Al eerder hebben wij aangegeven het koffiedrinken 
in de kerk beter te gaan stroomlijnen/organiseren. 
Hiervoor was een concreet plan wat wij in onze 
nieuwsbrief van juni met u/jou hebben gedeeld 
maar omdat er enige zienswijzen zijn binnen 
gekomen was het even stil.  
Na de eerste overwegingen op deze zienswijzen, 
was door de GKR besloten, dat wij alsnog de 
plannen van grote en kleine banken verwijderen 
wilden uitvoeren.  
 
Echter laat de technische uitvoerbaarheid voor het 
verwijderen van de lange banken dit niet toe. Ons 
orgel rust op pilaren welke in de achterste rij op 
een aantal stalen balken zijn gemonteerd. Deze 
stalen balken liggen direct onder de houten 
verhoging en zijn niet weg te nemen. Deze balken 
vormen een blijvend onveilig obstakel als de 
vlonder is weggenomen. 
Om toch de meest beschikbare ruimte achterin de 
kerk te creëren zullen wij een drietal kleine bankjes 
wegnemen en in de laatste lange bank in het 
midden (tussen de pilaren) een demontabel 
tafelblad aanbrengen Bij diensten met een 
bijzonder karakter zal dit blad gebruikt worden 
voor het uitserveren van koffie, thee en fris. 
We willen zo spoedig mogelijk starten met het 
weghalen van de kleine bankjes zodat er ruimte 
ontstaat voor een goede ontmoeting  met elkaar 
waarmee we hopen dat dit verder bijdraagt aan 
het met elkaar gemeente zijn. 
 
A-10 
Na 21 jaar en 65 uitgaven is er een einde gekomen 
van de A-10. Omdat tegenwoordig veel informatie 
van de kerkenraad en diverse commissies door 
middel van nieuwsbrieven bij de kerk wordt 
uitgedeeld. En omdat veel informatie op de 
website te is vinden, heeft de redactie in overleg 
met de kerkenraad besloten om met de A-10 te 
stoppen. Het werd steeds moeilijker om aan kopij 
te komen. De laatste tijd hadden we met drie en 
vier items te weinig kopij om een A-10 uit te geven. 
We willen de redactie en de vele mensen die in de 
loop der jaren een stukje hebben geschreven 
hartelijk bedanken voor hun inzet! 
  
Kerkenraad 
We zijn zeer dankbaar dat we de kerkenraad weer 
bijna compleet hebben. Het is een teer proces 
waar hoop en teleurstelling dicht bij elkaar liggen. 
In de komende periode zal de kerkenraad zich 
bezinnen hoe we in de toekomst dit 
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verkiezingsproces vorm willen geven. Voor nu 
hopen en bidden we voor de vervulling van de 
laatste vacature. Om die reden de tijdslijn 
waarlangs we werken. We hopen dat u zich wilt 
uitspreken over het te stellen dubbeltal.  
24-11-2019 is het afgekondigd.  
28-11-2019 was er een korte GKR.  
De broeders zijn voor 30-11-2019 geïnformeerd. 
Vandaag 1-12 kondigen we het dubbeltal af. 4-12 is 
er gemeenteavond met de verkiezing om 19:30.  
Op 8-12 zullen we afkondigen wie er is gekozen. De 
broeder heeft tijd tot 14-12 om een beslissing te 
nemen. Op 15-12 zullen we afkondigen of we er 
een broeder erbij hebben. Dit alles natuurlijk d.v. 
en vooral met gebed om de ene broeder te mogen 
ontvangen. 
 
Bezoek jubilerende echtparen 
Er is de wens van gemeenteleden om bij 
huwelijksjubilea van 50 jaar en meer de dominee 
op bezoek te krijgen. Hieraan willen we graag 
invulling geven en zullen dat vanaf nu dus ook zo 
doen. Dit houdt praktisch in dat voor de 2 
pastorale wijken voor alle bezoeken en 
werkzaamheden dominee van Trigt wijk 1 en Rick 
van Elk wijk 2, beschikbaar zijn. Afhankelijk van de 
straat waarin u woont valt u in wijk 1 of wijk 2 
(www.pkn-ameide-tienhoven.nl/rondom-
pastoraat). Echter bent u in de gezegende situatie 
dat u een huwelijksjubileum heeft van 50 jaar of 
meer komt dus altijd dominee Van Trigt op bezoek. 
 
Meditatief Bijbellezen/Avondgebed  
In de drukte die velen van ons ervaren in de 
maatschappij en in het persoonlijk leven, kun je 
snakken naar momenten van verstilling en 
bezinning. Het kan een verademing zijn om je een 
moment met hart en ziel te richten tot God. Met 
de avondgebeden willen we , in aanvulling op de 
zondagse erediensten, in de werkweek ruimte en 
tijd bieden aan de zorg voor onze ziel. Concreet 
betekent dit dat we in de kerk een samenkomst 
hebben van 30 min. o.l.v. onze predikant en 
kerkelijk werker. We zoeken de stilte en luisteren 
naar de het Woord van God, nemen tijd voor 
gebed en willen de lofzang gaande houden. We 
kiezen er bewust voor om dit Avondgebed te 
verbinden aan de christelijke feesten. Denk aan de 
Adventstijd, de Stille week voor Pasen en de dagen 
tussen Hemelvaart en Pinksteren Op deze manier 
kunnen we heel bewust toeleven naar de deze 
hoogtijdagen van de christelijke gemeente. We 
hopen van harte dat deze laagdrempelige 
samenkomsten, die voor iedereen toegankelijk 
zijn, meewerken aan de opbouw van de gemeente. 
Het eerste Avondgebed zal plaatsvinden in de Stille 
week van 2020. Commissie Vorming en Toerusting 

Herschrijven Avondmaalsformulier 
In Open Vensters is in de laatst gehouden diensten 
van voorbereiding en viering van het Heilige 
Avondmaal gebruik gemaakt van een verkorte 
weergave van het klassieke formulier. 
 
Dit  leidde tot betere verstaanbaarheid en is 
begrijpelijker. Het geeft nl. geconcentreerd weer 
waar het in het Heilig Avondmaal om gaat. Om dit 
te gebruiken in de gehele gemeente heeft ds. van 
Trigt het Avondmaalsformulier leesbaar 
herschreven met behoud van inhoudelijke 
gedachte en intenties. We verwachten dit 
formulier in het nieuwe jaar te gaan gebruiken. 
 
Bezoekzusters 
Eerder informeerden we dat naast elke ouderling 
een bezoekbroeder en een bezoekzuster komt. 
Inmiddels hebben we nu 4 zusters die ‘stage’ 
hebben gelopen en na de stage hebben besloten 
dat ze bezoekzuster kunnen en willen zijn. 
Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er ook zusters zijn 
die om voor hen goede redenen hebben afgezien 
van het bezoekzusterschap. Ondertussen werken 
we aan het aanvullen van de groep van 4. De 
zusters die hebben aangegeven dat ze wel 
bezoekzuster kunnen en willen zijn zullen in de 
Kleine Kerkenraadsvergadering van 12 december 
de gelofte van geheimhouding afleggen. Daarna 
zullen ze als de nieuwe kerkenraadsbroeders in 
2020 starten ook starten met hun 
werkzaamheden. We zijn als kerkenraad dankbaar 
dat deze zusters hun tijd willen besteden aan dit 
mooie werk! 
 
Bezoekbroeders 
Naast het werk van de kerkenraad om 
bezoekzusters te installeren zijn we ook bezig om 
bezoekbroeders te vinden en te installeren. Er zijn 
bezoekbroeders die het werk om voor hen goede 
redenen niet meer kunnen/willen doen. Ook in de 
Kleine Kerkenraadsvergadering van 12 december 
zullen deze nieuwe bezoekbroeders de gelofte van 
geheimhouding afleggen. En zij zullen dan in het 
nieuwe jaar ook hun werkzaamheden samen met 
de ouderlingen kunnen starten. 
 
Afsluiting: 
We leven in Adventstijd. Een tijd van warmte sfeer 
en veel gezelligheid. Mooi om dat in de nabijheid 
van familie en gezin te mogen beleven. Laten we 
ons daar bovenuit bewust zijn dat deze tijd moest 
komen om ons zicht te geven op een leven met 
God. Door de komst van onze Heiland hebben we 
ruimte en toekomst. Ga dan ook zo in deze tijd met 
God en Hij zal met u zijn. 
De kerkenraad. 


