Verslag stemming ledenvergadering 29-11-2020

Onze gemeente

Afgelopen zondag hebben we na de dienst ook een vergadering
gehouden over de externe hulp. De week ervoor heeft iedereen de
informatie door kunnen lezen en zondag is er een toelichting
geweest. Ook was er de mogelijkheid om vragen te stellen. Via de
livestream waren mensen thuis ook verbonden. Omdat we niet
allemaal bij elkaar konden komen hebben we gestemd via een
formulier op internet.

De evangelische gemeente
Eemnes is een frisse,
vernieuwende en gastvrije
kerk in het hart van Eemnes.
Iedere zondag om 10:00 uur
is er een dienst in De Hilt in
Eemnes. Daarnaast hebben
wij vele andere activiteiten
om elkaar en jou te
ontmoeten.

Er zijn 47 stemmen binnen gekomen waaronder 33 leden. We
hebben op dit moment 59 leden. Dit betekent dat meer dan de helft
van de leden hun stem uitgebracht heeft. Het resultaat is dat 73%
gestemd heeft voor de optie om door te gaan met de externe hulp tot
eind september 2021. De overige 27% wil ook door maar wil dit op
de ledenvergadering van maart 2021 evalueren en dan beslissen of
we doorgaan tot eind september.

Onze droom
We willen alle mensen in
Eemnes laten weten wie
Jezus is en Hem te volgen en
we zetten ons in voor een
ieder die dit nodig heeft.
Onze missie
God eren, het goede nieuws
bekend maken en elkaar
opbouwen en helpen om
Jezus te volgen.
Onze kernwaarden
We leven vanuit PASSIE voor
God en mensen
We zijn DIENSTBAAR en
reiken uit naar elkaar
We zijn ECHT, open en eerlijk
We vormen een EENHEID in
verscheidenheid

Van alle leden plus bezoekers die gestemd hebben is de uitkomst
vergelijkbaar.
Hierbij heeft echter een klein percentage aangegeven te willen
stoppen.

We GROEIEN in relatie tot
God en elkaar
Onze contactgegevens
www.egeemnes.nl
facebook.com/evgeemnes
facebook.com/vipkidseemnes
vragen@egeemnes.nl
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Op basis hiervan hebben we samen besloten om door te gaan tot
eind september 2021 en dit te evalueren in maart.
We zijn als kerngroep/denktank dankbaar voor het vertrouwen dat
we gekregen hebben. We zien uit naar een vruchtbare tijd waarin we
samen de schouders eronder zetten.
De keuzes die gemaakt konden worden waren:
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-Keuze 1 Ik stem in met de externe hulp van Gendro tot en met
september 2021. In maart evalueren we dit in de Algemene
Ledervergadering.

Onze kernwaarden

-Keuze 2 Ik stem in met de externe hulp van Gendro tot en met april
2021. In maart op de algemene ledenvergadering beslis ik over het
vervolg.

We zijn DIENSTBAAR en
reiken uit naar elkaar

-Keuze 3 Ik vind dat we de externe hulp van Gendro moeten
stoppen, dit loopt dan tot eind januari 2021.
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