
 

 

 

 

 

                    Protestantse Gemeente te Oegstgeest 

                                                                                                                   

   

 

 

Uitnodiging Gemeentevergadering 12 oktober 2020 

                      

  

                                                                                                    5 oktober 2020, Oegstgeest 

  

Geachte…….., 

 

Er is de afgelopen zeven maanden ontzettend veel gebeurd en de komende maanden gaat er 

weer veel gebeuren. De kerkenraad wil met u graag bij al deze ontwikkelingen stil staan. Daarom 

nodigen wij u uit voor de Gemeentevergadering op maandagavond 12 oktober a.s. 

  

Op de agenda staan de volgende onderwerpen: 

  

1.     Opening en meditatief moment 

  

2.     Terugblik en actualiteiten 

Vanuit de Kerkenraad wordt terug gekeken op de afgelopen maanden en wordt, onder andere, 

aandacht besteed aan de impact van de corona-maatregelen voor onze gemeente.  

  

3.     Afscheid en opvolging ds. Iris van der Heul 

Ds. Van der Heul neemt op 22 november aanstaande afscheid van onze gemeente en doet op 6 

december intrede in haar nieuwe gemeente, Maastricht. Vanuit de Kerkenraad wordt u 

meegenomen in het proces dat de afgelopen weken is gevolgd rond haar afscheid en opvolging.  

Er is/wordt, onder andere, een afscheidscommissie gevormd en de kerkenraad heeft besloten om 

voor de vacante periode een ambulant predikant aan te zoeken. 

  

Pauze 

  

  

4.     Beleidsplan 2021 - 2025 

De beleidsplan commissie neemt ons mee in de twee rode draden die de commissie vanuit alle 



 

informatie en gesprekken in de afgelopen maanden ziet ontstaan. 

  

5.     Rondvraag 

  

6.     Sluiting 

  

In deze tijden is het niet mogelijk om allen fysiek aanwezig te zijn. Het is mogelijk om 30 

gemeenteleden toe te laten. Wanneer u wilt komen kunt u een e-mail sturen aan de scriba. 

Aanwezigheid bepalen we op basis van volgorde van aanmelding. 

 

Omdat fysieke aanwezigheid zeer beperkt mogelijk is, wordt de gemeenteavond tevens 

rechtstreeks uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl. 

 

We willen proberen, ook in deze tijd, de bijeenkomst zo interactief mogelijk te maken. Vooraf kunt 

u vragen of opmerkingen m.b.t. de agenda per e-mail toesturen aan de scriba. Dit kan tot vrijdag 

9 oktober. De vragen en opmerkingen worden dan, zoveel als mogelijk, besproken in de 

verschillende inleidingen. 

Ook gaan we proberen om tijdens de avond zelf een interactief element in te bouwen. Hiervoor 

heeft u een mobiele telefoon of tablet met internet nodig. 

  

Uw aanwezigheid, fysiek of virtueel, stellen wij zeer op prijs en wij hopen u op 12 oktober om 

20.00 uur te ontmoeten. 

  

Namens de kerkenraad, 

Marien den Boer - Voorzitter 
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