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Notulen gemeentevergadering 22 maart 2017 

Opening.                                                                                                                              

Voorzitter br. B. Boes opent om 20.00 uur de gemeente vergadering en heet iedereen welkom. 

Bespreking en uitleg van de agenda voor deze avond. Gevraagd wordt dat alle aanwezigen de 

presentielijst willen tekenen. 

Voorzitter begint de vergadering met het Lezen van 1 Johannes 3 vers 18-24. Met als thema; 

“Daadkrachtig genoeg ?”  En gaat voor in gebed. We zingen Lied 474 vers 1 “God roept ons, 

broeders, tot de daad. “ en vers 2 “God roept, en in hem is de Kracht”. Het thema voor 2016-

2018 is : ”Deel je leven”  

Scriba.                                                                                                                                           

Afmeldingen: Aanwezig 62 gemeente leden.  Er zijn een 2 tal  afmeldingen binnengekomen 

voor de vergadering.                                                                                                         

Mededelingen:  Er is geen gebruik gemaakt om de stukken voor de gemeentevergadering op 

te halen in het Kerkelijk bureau.                                                                                                                             

Vaststellen notulen: Notulen en rondvragen van de gemeente vergadering 2016 zijn 

gepubliceerd in het kerkvenster van april 2016 en meegestuurd als bijlage met de agenda.                                 

Scriba br. K. Pleijsier vraagt of er nog op- of aanmerkingen zijn op de notulen van de gemeente 

vergadering van 16 maart 2016. De notulen worden zonder op of aanmerkingen goedgekeurd 

en vastgesteld.                                                                                                                         

Jaarverslag 2016: Het jaarverslag van 2016 wordt in verkorte versie voorgelezen. Het is 

opgebouwd vanuit de 10 werkvelden. Daarin mogen we dankbaar terugzien op een Gezegend 

kerkelijk jaar. Een eigen predikant in ons midden. Alle geplande activiteiten mochten doorgang 

vinden. Met dank aan alle vrijwilligers. Niet alle vacatures voor ambtsdragers mochten worden 

vervuld. Er is veel georganiseerd voor jong en oud. Eind 2016 telt onze gemeente 1128 leden.                                          

Dank aan onze Hemelse Vader. Het volledige verslag zal worden gepubliceerd op de website 

en zal worden afgehandeld in de Kerkenraadsvergadering van 10 april 2017.  

College van kerkrentmeesters.                                                                                    
Jaaroverzicht 2016: Kerkrentmeester br. H. Schra doet financieel verslag van de kerkbalans 
2016. Het onderhoudsplan van de Kerkelijke gebouwen is overgenomen in eigen beheer. Er zijn 
diverse kozijnen vervangen. Houtrot op de zolder is aangepakt. Aanpassingen van de 
gebouwen vanwege de veiligheid. Een gedeelte van de Schakel is opnieuw geschilderd en het 
interieur is aangepast en gemoderniseerd.   
Exploitatiesaldo: Er is over 2016 een positief saldo ontstaan van eur. 3.734,00. Dank voor alle 

giften en bijdrages die gegeven zijn. De kerkelijke bijdrages zijn (iets) hoger uitgekomen dan het 

vorige jaar en ook mede namens het thuiswerk kunnen we tot een positief saldo komen.                    

De jaarcijfers worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd en vastgesteld.             

Opgemerkt dient te worden dat wanneer er geen positief saldo wordt behaald het moeilijk wordt, 

in de toekomst, een eigen fulltime predikant te beroepen.                                                                               

De Commissie van Kerkrentmeesters wordt decharge verleend over hun werkzaamheden 2016. 

Beleidsvoornemens 2017-2019                                                                                                           

Onderhoud wordt nu in eigen beheer uitgevoerd. Prioriteit heeft de Kerktoren. 

Beleid en organisatie.                                                                                                  
Plaatselijke regeling: De plaatselijke regeling is aangepast met alle wijzigingen van de 
afgelopen jaren.  De regeling is als bijlage meegestuurd met de agenda. Er worden geen op- of 
aanmerkingen gemaakt op en daarmee is de plaatselijke regeling goedgekeurd. 
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Beleid: De werkvelden zijn ingericht en krijgen steeds meer vorm. Het vergaderrooster voor 
dagelijks bestuur, moderamen en Kerkenraad is voldoet aan de wens. Er is een onderzoek 
gestart naar communicatie binnen onze gemeente. Nieuwe leden wordt gevraagd een 
persoonlijk stukje te schrijven voor het Kerkvenster. Advies om de marriage course te volgen bij 
voorgenomen huwelijk. Komend seizoen dient er verder te worden gesproken over alternatieve 
relaties. Er zijn cursussen voor het functioneren ouderlingen. Herschikking van het ouderen- 
pastoraat. Overleg invoering nieuwe liedboek. Diaconale acties. Kerk naar buiten. Jeugdkerk 
implementeren in de reguliere diensten.    
 
Werkveld jeugd en gezin.                                                                                                                         
Pastoraal medewerkster zr. Henrieke Groenwold geeft uitleg over de ontwikkelingen binnen het 
werkveld jeugd en gezin. De opbouw voor de jeugd is weergegeven in een pyramide opbouw. 
Voor de leeftijd 4 t/m 11 jaar is er de Kindernevendienst. Geprobeerd wordt deze groep komend 
seizoen te versterken.  Daarna is er voor groep 8 van de basisschool en groep 1 van het  
voorgezet onderwijs (huis) catechese.  Voor de leeftijdsgroep 13 t/m 16 is gestart met 
catechisatie ouder en kind.(relatie gericht werken). Deze manier van catechese  begint nu vorm 
te krijgen. Het blijkt dat een groot gedeelte van doelgroep enthousiast is. Er zijn ook ouders die 
moeite hebben, vanwege tijdgebrek of andere reden, met deze vorm van catechese. 
Geprobeerd zal worden deze groep toch bij de catechese te betrekken. Mogelijkheid wordt 
onderzocht om in ieder geval de kinderen een plek te bieden. Vanaf 17-18 jaar wordt er weer 
catechese gegeven. Daarna kan worden doorgegaan naar belijdenis catechese.             Het 
betrekken van de kinderen van groep 8 bij catechese voordat ze naar het voortgezet onderwijs 
gaan heeft  een positieve uitwerking. 
 

Inventariseren rondvraag                                                                                                                      
Er worden 7 rondvragen ingediend.   
                                                                                              

Pauze 
Tijd voor koffie.                                                                                                      
 

Beantwoording rondvragen                                                                                                               
De schriftelijk ingeleverde rondvragen worden voor zover mogelijk beantwoord.  De vragen en 
antwoorden worden geplaatst in het kerkvenster. 
Vraag 1. Zr. Ria van der Kolk. Is het mogelijk dat de kinderen van de kindernevendienst een 

kaars aansteken aan de grote kaars en deze dan meenemen. ?                                                      

Antwoord: Deze vraag al eerder ter sprake gekomen. Het aansteken geeft nogal wat problemen 

omdat de groepen naar 3 plekken gaan. De vraag zal nogmaals doorgegeven worden aan het 

werkveld jeugd en gezin.                                                                                                                       

Vraag 2. Br. Filmon van Ittersum. Hoe staat de Kerkenraad er tegenover om na de belijdenis 

een “stage” te doen bij een werkveld of groep om een beter beeld te krijgen wat er zoal binnen 

de Kerk gedaan wordt..                                                                                                             

Antwoord: Dit is een heel goed idee en dient dan ook verder uitgewerkt te worden.                              

Binnen het werkveld Jeugd en Gezin is hier al gebruik van gemaakt.                                           

Vraag 3. Br. Gert van Rees. Is het mogelijk om een ruimte in “de Schakel te huren voor 

bijvoorbeeld een verjaardag / jubileum voor eigen Gemeenteleden.                                          

Antwoord: Deze vraag wordt doorgegeven aan de Commissie van Kerkrentmeesters.                  

Vraag 4. Br. Henk Oostenbrink. In de laatste jaren is er een kort overzicht van de financiën 

gegeven. Wat is de schuld van de Kerk is wordt niet genoemd. a. Hoe groot is de schuld van de 

Kerk ?. b. Is er een planning om van deze schuld af te komen ?.                                                     

Antwoord: De schuld van de Kerk kan in de volgende presentatie meegenomen en getoond 

worden. a. De totale schuld van de Kerk is Eur 140.000,00. b. Er is (nog) geen planning om 

jaarlijks af te lossen op de schuld. Als de jaarcijfers er ruimte voor geven zal dit zeker gebeuren. 
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Er zal binnenkort een gesprek plaatsvinden tussen CVK en het thuiswerk over de aflossing.                        

Vraag 5. Br. Jan Tuin. Hoe kijkt de Kerkenraad aan tegen de voorgestelde wijzigingen in de 

PKN kerkorde organisatie structuur ?.                                                                                              

Antwoord: De consideraties Kerk 2025 zijn via de PKN ontvangen. Als Kerkenraad hebben we 

hier nog niet over gesproken. De verwachting is echter dat we wel mee kunnen gaan met de 

nieuwe voorstellen. Het wordt steeds moeilijker om een afvaardiging te vinden naar Classis- en 

Synode vergaderingen. Gezien de terugloop in de kerken, heeft de aansturing van bovenaf door 

een aantal professionele krachten de voorkeur. Voorwaarde dient wel te zijn dat deze 

aansturingsgroep niet te log en te duur wordt.                                                                             

Vraag 6. Br. Dick ter Molen. Veel ouderen vragen of het mogelijk is om andere vloerbedekking 

te kiezen (bijvoorbeeld PVC) in de zalen van de Schakel voor betere hygiëne en schoonmaak. 

Antwoord: Er zijn al plannen om de vloerbedekking te vervangen voor PVC of anders.                 

Vraag 7. Zr. Ria van der Kolk en zr. Jeanet Visscher. Is het een idee om de galerij te sluiten 

tijdens de 2e dienst.                                                                                                                              

Antwoord: Dit kan worden onderzocht. Er dient wel rekening gehouden te worden met een 

aantal mensen die graag boven zitten en de jeugd zich er ook “thuis” voelt.  

                                                                                                                               

Werkveld pastoraat.   
Thema : Alternatieve relaties binnen onze kerk 
Korte inleiding door ds. Postma. Bijbels en wereldlijk beeld. 
Aan de hand van een 3 tal stellingen wordt er in groepjes gediscussieerd. 
1. In de Gemeente van Jezus Christus mag het huwelijk de norm zijn. 
2. Mensen die leven in een alternatieve relatie kunnen bij ons belijdenis van   
    van geloof afleggen.  
3. Mensen die leven in een alternatieve relatie kunnen in onze Gemeente     
    ambtsdrager zijn.  
Na een korte en levendige discussie worden de antwoorden besproken en de formulieren met 
antwoorden opgehaald.  Deze antwoorden zullen worden meegenomen en besproken in de 
Kerkenraad.  
 

Sluiting                                                                                                                                               
Zingen: Lied 474 vers 3  God roept, en wat de mensen scheidt, dat zij geen scheiding meer.                        
Dankgebed: Door ds. Postma     
 

Slotwoord 
Voorzitter Bert Boes dankt iedereen voor zijn komst en wenst iedereen wel thuis.      
 
 
      


