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Verslag gemeentevergadering
Verslag
Datum
Aanvang
Loca e

: GA-18.01
: 23 mei 2018
: 20.00 - 22.00 uur
: Grote zaal “De Schakel”

1. Opening
Voorzitter br. B. Boes opent om 20.00 uur de gemeente vergadering en heet iedereen welkom.
Normaliter wordt de gemeenteavond gehouden eind maart, maar door omstandigheden is deze naar eind
mei verplaatst. De voorzitter neemt de agenda door en deze wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
Gevraagd wordt aan alle aanwezigen de presentielijst willen tekenen.
Voorzitter begint de vergadering met het lezen van Johannes 13 vers 33-35. De daaropvolgende inleiding
kent als thema “Privacy”. Na het gebed wordt het lied 308 vers 1 t/m 4 gezongen.
2. Scriba
2.1 : Afmeldingen:
Er zijn 40 gemeenteleden aanwezig. Er zijn geen afmeldingen binnengekomen voor de vergadering.
2.2 : Mededelingen:
De bij deze vergadering behorende documenten zijn de website van de kerk geplaatst. Verder is er de
mogelijkheid geboden om deze bij de scriba op te halen en daarnaast zijn ze bij de gemeenteleden die
wonen in het verzorgingstehuis in de Meente bezorgd.
2.3 : Vaststellen notulen:
Notulen en rondvragen van de gemeente vergadering 22 maart 2017 zijn gepubliceerd in het
kerkvenster van april 2017 en meegestuurd als bijlage met deze agenda. Voorzitter vraagt of er nog
op- of aanmerkingen zijn op de notulen van de gemeentevergadering van 22 maart 2017. Er zijn geen
op of aanmerkingen, zodat de notulen worden goedgekeurd
2.4 : Jaarverslag 2017 :
Het volledige verslag 2017 is voor deze vergadering gepubliceerd met de agenda voor deze
gemeentevergadering. Daarom zal in tegenstelling tot voorgaande jaren het verslag niet meer worden
voorgelezen. Er worden door de vergadering geen op- en/of aanmerkingen gemaakt. Het verslag
wordt vastgesteld.
3. College van kerkrentmeesters
Br. Herman Schra ligt namens het college de financiën van de kerk toe.
3.1 : Jaaroverzicht
Er zijn door het college verschillende financiële activiteiten ontplooid ten aanzien van het
toekomstig onderhoud, zodat de reserve groot onderhoud kon toenemen. Daarnaast is er in
2017 veel klein onderhoud uitgevoerd. De jaarlijks te houden actie ‘kerkbalans’ vroeg ook de
nodige inspanning.
3.2 : Jaarrekening 2017
- De exploitatie laat een positief resultaat zien van ad. € 1.058,--. De verschillen posten worden
nader toegelicht. De vrijwillige bijdragen liggen hoger dan in 2016 en de extra opbrengsten
van de jaarmarkt zijn van grote toegevoegde waarde. Ook de inkomsten ‘thuiswerk’ die door
vele vrijwilligers bij elkaar gewerkt worden zijn inmiddels van groot belang.
- De balans van de jaarrekening laat een toename zien van de reserve groot onderhoud zien
met ad. € 10.000,-- . Daarnaast is er voor het eerst weer sinds jaren een aflossing gepleegd
op de uitstaande hypotheek. De lopende rekening laat een grote toename zien t.o.v. 2016.
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Dit wordt met name veroorzaakt door giften die vooruitbetaald zijn en betrekking hebben op
2018.
Samenvattend kunnen we als gemeente erg dankbaar zijn voor het afgelopen jaar. Zonder
verdere op en/of aanmerkingen wordt de jaarrekening goedgekeurd en wordt aan het
college van kerkrentmeester decharge verleend.

3.3 : Voornemens 2018-2020
- Er is een keus gemaakt om voor de komende jaren het onderhoud , waar mogelijk in eigen
beheer uit te voeren
- Het uitvoeren van onderhoud aan de kerktoren
- Het schilderwerk aan de kerkelijke gebouwen
4. Beleid en organisatie
4.1 : Beleidsvoornemens 2018-2020
De voorzitter legt aan de hand van onderstaande tabel uit wat de beleidsvoornemens per werkveld zijn
voor de komende jaren :
Nr.

Werkveld ( = W)

Speerpunt

1.

Thema kerkenraad 2018-2019

De identiteit gemeente nog eens bezien en indien
mogelijk bijstellen.

2.

W-01 en 02 - Dagelijks bestuur

Communicatieplan opzetten

3.

W-04 en 06 – Kerkelijke werkers
& Pastoraat

4.

W-05 - Jeugd en gezin

Uitbouwen Jeugd en jongerenpastoraat (JPT)

5.

W-07 - Kerkdiensten

De organisatie van het werkveld stroomlijnen

6.

W-08 - Diaconie

• Hoe kunnen we praktisch invulling geven aan het
omzien naar elkaar
• Hoe komen we tot een laagdrempelige diaconie

7.

W-09 – Kerk naar buiten

Het stroomlijnen van de jeugdkerk en Goed-NieuwsSamenkomsten

•
•

Onderling contacten verbeteren
Positie ouderen in gemeente

Toelichting :
1. W1 / W2: Hoe worden de communicatiemiddelen gebruikt, er een inventarisatie uitgevoerd.
2. W4 / W6: Samenwerking is geoptimaliseerd
3. W5 : Er zijn 6 JPT’ers bereid gevonden, zij worden gekoppeld aan een groepje jongeren.
Inmiddels zijn hiervoor gedragsregels opgesteld.
4. W7 : Er wordt gewerkt aan een nieuwe organisatie rondom de te houden kerkdiensten. Een
nadere presentatie wordt gegeven onder agendapunt 4.2
5. W8 : Kernpunten benoemen. Landelijk zit we veel armen, 20% van de bevolking heet
zorgelijke schuld. Laagdrempelige diaconie worden met een voorstel.
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4.2 : Presentatie werkveld kerkdiensten
Het werkveld kerkdiensten bestaat uit vele commissies die bijdragen aan onze Erediensten.
Deze diensten worden naast de reguliere Eredienst vanuit verschillende werkvelden georganiseerd,
anders gezegd verschillende doelgroepen kennen een eigen themadienst, zoals b.v. een gezinsdienst.
Om deze diensten te organiseren waren veel taakgroepen actief met ieder zijn/haar eigen rooster. Dit gaf
geen overview. Om dit te verbeteren is nu 1 centraal digitaal rooster gemaakt, waar nu alle taakgroepen
in zijn opgenomen zijn.
Door de voorzitter van dit werkveld br. Henrik Beens wordt aan de hand van een aantal sheets de
organisatie van dit werkveld toegelicht. Dit werkveld kent een centrale commissie die bestaat uit
verschillende taakgroepen. Deze taakgroepen worden toegelicht :











Organisten:
o Op dit moment wordt er nog gezocht naar een technische beheerder voor het orgel
Beamerteam:
o Zoeken nog naar nieuwe beameraars.
o Voortdurend zorgen voor kwaliteit d.m.v. het streven naar verbetering.
o Begrip hebben voor de beameraars wanneer de techniek soms het niet doet
Beeld en geluid:
o Camera bedienen
o Kerkdienstengemist.nl (30 bezoekers morgens en 20 bezoekers s avond)
BHV:
o Er is een nieuwe coördinator aangesteld
o 17 Bhv’ers maken deel uit van deze taakgroep
o Er wordt jaarlijkse review
Kinderoppas:
o Er is een verdubbeling van het aantal kinderen.
o Kwaliteit van de oppas hoog, want het moet betrouwbaar en veilig zijn
Liturgie:
o Verzorgd de trouw- en paasliturgie.
Symboliek:
o Prachtige bloemstukken, een bloemstuk met betekenis.
Bijzondere diensten:
o Er wordt nog gezocht naar een coördinator van deze diensten
o

5. Inventariseren rondvraag
Er worden drie rondvragen ingediend. Na de pauze zullen deze voor zover mogelijk beantwoord worden.
6. Pauze:
Tijd voor koffie.
7. Beantwoording rondvragen
De schriftelijk ingeleverde rondvragen worden voor zover mogelijk beantwoord. De vragen en
antwoorden worden geplaatst in het kerkvenster.
 Vraag 1 : Zr. Ria Altena.
Kan de kerktelefoon ook aangezet worden als de kerkraad binnenkomt. Dit i.v.m. met het vele geluid
vanuit de kerk wat op de kerkradio is te horen.
Antwoord: De klacht is herkenbaar en is vaker gemeld. Er is met de kosteres overlegd om de kerkradio in
te schakelen vijf minuten voor aanvang van de diensten.
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 Vraag 2: Br. Harry Brouwer.
Er wordt een voorstel gedaan om de opstelling van de stoelen in de kerkzaal anders neer te zetten,
verspringend in plaats van achter elkaar.
Antwoord: wordt meegenomen naar college van kerkrentmeesters.
 Vraag 3: Zr. Anje Ter Molen.
Is het mogelijk dat er meer afwisseling komt in het lied na de zegen? Denk bijvoorbeeld aan het lied “Ga
met God en Hij zal met jou zijn”
Antwoord: Er wordt nu al wel een afgewisseld, maar dit lied is zeker een optie. Aan ds. Postma zal
gevraagd worden om aan het lied na de Zegen soms een andere invulling te geven.
8. Het Pastoraat in onze gemeente
8.1 : Verdeling werkzaamheden
Door ds. Imko Postma wordt d.m.v. sheets deze verdeling van werkzaamheden nog eens uitgelegd.
Het pastoraat in onze gemeente is erg belangrijk. Binnen het werkveld pastoraat is een duidelijke
structuur aangebracht in het bezoekwerk. De predikant, pastoraal werker, wijkouderling en –
medewerker bezoeken de gemeenteleden. Een van de wijzigingen is dat de afvaardiging namens de
kerkenraad bij een rouwdienst zal bestaan uit het wijkteam, de wijkouderling en – medewerker. Zij zijn
het meest betrokken bij de familie van de overledene. Kerkordelijk is hier geen bewaar tegen.
8.2 : Ziekte pastoraal werk zr. Henrieke Groenwold
Ds. Postma schets in het kort de stand van zaken t.a.v. haar ziekte. De omstandigheden waar zij zich nu in
bevindt geeft voor veel in onzekerheid over de mate van haar herstel. Voor ons als gemeente heeft dit
ook gevolgen. De ouderen onder ons worden wat minder bezocht, ondanks extra inspanningen van de
predikant en de wijkteams. Hiervoor wordt begrip gevraagd.
Gezien de onzekere situatie en daarmee de duur naar het herstel, is de kerkenraad bezig om tijdelijke
vervanging in het pastorale werk aan te trekken. De taken van de kerkelijk werker zijn in het werkveld
jeugd en gezin grotendeels doorgegaan. In het nieuwe seizoen lijkt deze situatie gecontinueerd, maar is er
wel versterking gezocht voor de catechisatie ‘Ouder en kind’ in de persoon van zr. Bea TimmermanBruins.
9. Privacywetgeving
Door br. Filmon van Ittersum, scriba, wordt deze wetgeving en de gevolgen nog gemeente uitgelegd.
9.1 : Aanleiding
Naast de vele andere belangrijke onderwerpen die vanavond op de agenda staan, heeft dit agendapunt er
nog nooit opgestaan heeft, nl : privacywetgeving. De aanleiding hiervoor is dat er per 25 mei a.s. een wet
van kracht wordt die de bescherming van persoonsgegevens regelt op het World Wide Web, anders
gezegd het internet.
Het nadeel van het internet is dat van alle internetacties sporen achter blijven. Deze worden door andere
gebruikers opgepikt en met andere ogen bekeken dan gewenst. Er is zo een onveilig gevoel ontstaan. Wie
kijken mee over onze schouders en waar worden onze gegevens voor gebruikt of zelfs misbruikt, anders
gezegd onze privacy staat op het spel. Vandaar nieuwe Europese wetgeving om onze privacy te
beschermen, de zgn. AGV, die voor elke organisatie binnen de EU van toepassing is
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9.2 : Wat betekent dit voor ons als gemeente
Ook wij vallen onder deze wetgeving en moeten vanaf 25 mei 2018 aan de verplichtingen vanuit
deze wet voldoen.
9.3 : Wat doet onze kerk eraan




Vanuit de Protestantse Kerk Nederland, waar we als gemeente bij aangesloten zijn, worden de
kerken ondersteund en wel op het gebied van :
o Een stappenplan maken met daarin de verschillende uit te voeren acties
o Door het uitwerken van een model ‘privacy statement’
o Overige informatie toetsen over bewaartermijnen en ‘datalekken’
Als gereformeerde kerk hebben we :
o Het model ‘privacy statement’ verder uitgewerkt ( op werkveld niveau )
o Het moderamen als eindverantwoordelijken aangesteld voor het uit te voeren beleid
o Een inventarisatie uitgevoerd t.a.v. ledenregistratie, publicaties, website eb
mededelingen
9.4 : Wat willen we als gevolg van bovenstaande o.a. veranderen







Uitzending van de Erediensten
Afkondigen en mededeling in de Eredienst
Instemming vragen om persoonsgegevens te noemen c.q. te vermelden
Op de website namen en persoonsgegevens vervangen door benamingen ambten en functies en
foto’s verwijderen en op een afgeschermde plaats zetten alleen toegankelijk voor gemeenteleden
De online bereikbaarheid van de wekelijkse nieuwsbrieven blokkeren
9.5 : Samenvatting en conclusie
Er zijn inmiddels al veel stappen gezet om te voldoen aan de verplichtingen voortvloeiende uit de
wet, maar er zal nog veel stappen gezet moeten worden.

10. Sluiting
De aanwezigen worden bedankt voor hun aanwezigheid, waarna ds. Postma voorgaat in het dankgebed.
Na de Zegen keert iedereen weer huiswaarts.
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