Agenda en vergaderstukken gemeenteavond
Datum
Plaats
Tijd

:
:
:

dinsdag 24 november 2015
Kerkcentrum “De Voorhof”
20.00 uur
vanaf 19.45 uur is er koffie / thee

AGENDA:
1.

Welkom door preses Dhr. Erik Broekhuis

2.

Opening door pastoraal werker mw. Jolanda Aantjes-Lubbersen

3.

Vaststellen agenda

4.

Mededelingen door de preses

5.

Waar zijn we trots op? En: wat gaan we doen?
Een presentatie van onze werkgroepen.

6.

Informatie vanuit de beroepingscommissie

PAUZE
7.

Kleur bekennen?

8.

a. Begroting Diaconie en ZWO
b. Begroting College van Kerkrentmeesters

9.

MFG fase 2

10.

Rondvraag

11.

Sluiting – we zingen samen Lied 425 “Vervuld van uw zegen”
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg naar de wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.
Tekst: Rikkert Zuiderveld

-------------------------------------------------------------------------------------------De seizoensverslagen van alle werkgroepen en commissies over het
seizoen 2014-2015 zijn in deze versie van de stukken opgenomen,
evenals de begrotingen. Alleen de agenda en de begrotingen worden op
papier verstrekt en liggen vanaf zondag 15 november in de kerk.
--------------------------------------------------------------------------------------------
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Seizoensverslag pastoraal werker Jolanda Aantjes
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.1
Pastoraat > Seizoensverslag pastoraal werker Jolanda Aantjes
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het werkzame jaar van begin oktober 2014 – half september 2015
Een schematisch overzicht van mijn tijdsverdeling over werkvelden, leeftijden en
aanleiding voor een pastorale ontmoeting. Ter vergelijk voeg ik de cijfers van mijn vorige
jaarverslag erbij.
Werkvelden (in percentage)
Percentueel werd de meeste tijd besteed aan het pastoraat per telefoon, mail of bezoek
(37%) en de kerkenraad (11%). Het komende seizoen zal de kerkenraad enkel bezocht
worden bij bezinningsdagen. Wel zal ik op aanvraag/ verzoek soms een deel van een
moderamenvergadering bijwonen.
WERKVELD

2015

2014

Bezoek/ tel./ mail past.
Werkgroep pastoraat
Kerkenraad
Uitvaart (3 personen)
Kringwerk
Overig
Administratie
Regionaal
Kerkblad
Permanente Educatie
Ziekte

37
9
11
7
9
8
6
2
2
3
6

33
23**
11
8
8
7
6
2
2

* Aantal gegevens:
- ongeveer 200 bezoeken
- 3 uitvaarten
- 17 verjaardagsbezoeken 80+
- 9 kerkenraadsvergaderingen
- begeleiding van 2 geloofsgroeigroepen
- 4 keer p.j. overleg Pastoresconvent
Dronten
- 4 keer p.j. overleg huisartsen/ MDF/
Icare
** In 2014 is veel tijd besteed aan de
verwerking van de gezinsenquête.

Leeftijdsverdeling bezoeken (in percentages)
LEEFTIJD

2015

2014

90+
80+
70+
60+
50+
40+
30+
20+
10+

4
27
25
15
11
11
4
2
1

2
30
24
17
10
13
3
1
0

Meer dan de helft (56%) van het aantal bezoeken
vindt plaats in de leeftijdscategorie boven de 70
jaar.
In totaal is 71% van de bezoeken aan mensen
boven de 60 jaar.
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Aanleiding voor pastoraat (in percentages)
De meest voorkomende redenen voor pastoraat zijn:
Aanleiding

2015

2014

Ziekte
Verjaardag
Overlijden/ rouw
Relaties
Geloofs- / levensvragen
Praatje
Jubileum
Geboorte

42
10
27
5
9
2
2
0

55
14
16
9
2
2
1
1

Pastoraat wordt nu vooral verleend aan
mensen boven de 60 jaar, vanwege ziekte of
overlijden/ rouw. Door het instellen van de
verjaardagsvisite m.i.v. januari 2015 is het
aantal persoonlijke bezoeken aan deze
doelgroep gerelateerd aan de verjaardag
afgenomen.

Ziekenzalving
Het proces om ziekenzalving een plaats te geven in onze gemeente is dit najaar 2014
afgerond. Bij één persoon ben ik betrokken geweest om van dit teken te delen.
Tenslotte
Dank voor uw vertrouwen, steun en betrokkenheid bij de gemeente en mij persoonlijk.
Met hartelijke groet,
Jolanda Aantjes – Lubbersen
Biddinghuizen, 28 september 2014

Seizoensverslag Werkgroep Pastoraat
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.2
Pastoraat > Seizoensverslag Werkgroep Pastoraat
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het jaarverslag van de werkgroep pastoraat is opgesteld aan de hand van de items van
het werkplan welke in januari 2015 aan de kerkenraad is voorgelegd. Het jaarverslag
beslaat de periode september 2014 - augustus 2015.
De werkgroep pastoraat bestond uit: Peter van Woerden (ouderling pastoraat en
voorzitter sinds oktober 2014); Martin Zwarteveld (coördinator DG Senioren); Daniëlle
Commandeur (coördinator Gezinnen); Annie van Tilburg (coördinator nieuwingekomen/
kerkverlaters); Jolanda Aantjes (pastoraal werker en voorzitter tot september 2014);
Bram Bregman (predikant tot en met februari 2015); Anne Doedens (ouderling pastoraat
sinds maart 2015
Onderstaande activiteiten hebben afgelopen seizoen gefunctioneerd.
Seniorenmiddagen
De werkgroep seniorenmiddag is een zelfstandige werkgroep die behoort tot de
werkgroep Pastoraat. Hierbij hun verslag:
De middagen zijn op de derde woensdag van de maand. De invulling van de middagen
was als volgt: September: dhr. Tjisse v.d.Ploeg: Nieuw Zeeland; Oktober: Ensemble
Musica met liedjes uit de oude doos; November: De wijkagent over veiligheid in en om
het huis; December: Kerstliturgie door de werkgroep met Linda en Stefan Havelaar met
een kinderkoor. Aansluitend een stamppotbuffet; Januari: Gezellige Nieuwjaars middag
met stukjes door de werkgroep en een hapje en drankje; Februari: Notaris de Wilde de
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Ligny over o.a. testamenten; Maart: Paasliturgie door de werkgroep en muziek begeleid
door de fam. Havelaar. Aansluitend een broodmaaltijd; April: Liset Klompe vertelt over
haar stage op Bali;
Mei: Een aantal verpleegkundigen van Icare vertellen over hulpmiddelen en dementie;
Juni: Dhr. Bonhof met Kunst en Kitch; Augustus: dhr. Rodenburg uit Swifterbant over
Nepal.
De middagen worden bezocht door 35 tot 45 personen. Voor de gasten zijn er geen
kosten verbonden aan de middagen. Bij de uitgang staat er een mandje voor een
vrijwillige bijdrage. Hieruit worden de middagen gefinancierd. Voor het stamppotbuffet en
de broodmaaltijd wordt een bijdrage van € 7.50 gevraagd. Een grote groep vrijwilligers
schenkt koffie en thee.
Het vinden van een goedkope invulling voor de middagen wordt wel steeds moeilijker.
We hebben de indruk dat de middagen wel in een behoefte voorzien.
De werkgroep bestaat uit: Jannie Terhuizen; Ludie van Gelder; Maaike Wiegersma; Mart
Nipshagen; Marrie Schaap; Yke Bruinsma en Grietje Jochemsen. In juli overleed Yke
Bruinsma. In augustus werd het team versterkt met de volgende mensen: Rudi
Wemmenhove; Jannie Faber en Dini Grimme. We zijn hier erg blij mee.
Seniorenbezoek
Nieuw in 2015 is de start van de verjaardagsvisite voor mensen die 80 jaar of ouder
worden. Ieder kwartaal een bijeenkomst in de kerk. Globaal is de opkomst zo’n 60% vd
genodigden. De ochtend wordt gevuld met ontmoeting, koffie, korte viering en gesprek.
Er wordt positief op gereageerd.
Met Kerst ontvangen de senioren het tijdschrift ‘Elisabeth’. Rond hun verjaardag
ontvangen ze een felicitatiekaart.
De mensen van 70 jaar en ouder worden jaarlijks bezocht om de behoefte aan bezoek te
inventariseren. Iedere seniorenbezoeker kiest hier een eigen bezoekmodus in. Bezoekers
dit seizoen waren: Siem en Marrie Nieuwenhuis, Marianne Groeneweg, Rijk van der
Horst,Hans Aantjes, Cobie van de Meulen, Henk Tijsseling, Pieter Faber, Petri Oost
(gestopt voorjaar 2015), Martin Zwarteveld, Cor en Hennie Meijer, Ineke Westerhuis
(gestopt januari 2015), Marja van Gilst (gestopt september 2015).
Het ‘Avondmaal aan huis’ is in de loop van het jaar gestopt doordat er geen deelnemers
waren. Verschillende ideeën zijn aangereikt als alternatief maar deze zijn – na overleg
met de diaconie – praktisch niet handig.
Toch vinden we de het ontbreken van deze viering een gemis. Mogelijk dat in de
toekomst er weer naar nieuwe mogelijkheden gekeken kan worden. Het is nu wel altijd
mogelijk om Avondmaal aan huis te vieren wanneer iemand dat vraagt.
Jongeren
Anneke van Dieren is lid van deze doelgroep. Zij is momenteel vooral betrokken bij de
leeftijdsgroep 16-21 i.s.m. WJV bij de groep Connect. De leeftijdsgroep hierna vormt een
eigen groep met de naam: Unlimited.
Unlimited
Unlimited is een groep mensen tussen globaal 23 – 30 jaar. Hierbij hun verslag:
Er waren 8 bijeenkomsten, derde zondag van de maand. Het aantal deelnemers is van 14
naar 12 in januari, gegaan. Unlimited is een groep waarin een ieder tot zijn/ haar recht
komt en wordt gewaardeerd.
Een aantal onderwerpen van het afgelopen seizoen – soms verzorgd door gasten waren:
* IS - Wat zouden wij doen als er wordt gevraagd of je wilt sterven voor je geloof?
*Contact leggen met God, hoe doe je dat? Contact ervaren met God.
*Aan de hand van een film over Santiago de Compostella praten over zoektocht in jezelf.
* Zoektocht naar God.
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Perspectieven voor komend seizoen:
Iedereen geeft aan zich gerespecteerd en gehoord te voelen in de groep. Daardoor
kunnen onderwerpen goed besproken worden. Het zoeken naar goede onderwerpen is
lastig. We hebben het themaboekje 7+1 losgelaten en vooral zelf op zoek gegaan naar
onderwerpen. Dit zullen we blijven doen. Ook is het voornemen om interessante
onderwerpen die tussendoor naar voren in bijeenkomsten op te gaan schrijven, zodat we
een onderwerpenlijst krijgen waar eventueel een onderwerp uit gekozen kan worden als
onderwerp voor Unlimited.
Tot nu toe wordt elke keer opnieuw gevraagd of iemand kan organiseren en zal iemand
gevraagd worden voor de locatie. Dit zullen we door blijven zetten en dit werkt goed.
Ook dit jaar zullen we weer starten met een evaluatie aan het begin van het jaar.
We hopen dat het weer een goed jaar zal gaan worden met inspirerende onderwerpen
waar één ieder zijn ding in kwijt kan.
Middengroep
Voor deze groep zijn geen specifieke activiteiten vanuit de werkgroep. Mensen uit deze
leeftijdsgroep zijn wel actief betrokken in kerkelijk organisatorisch werk. Bij het
startweekend, jonge gezinnen zijn ze wel betrokken.
Avonden jonge gezinnen
In juni is een avond geweest voor jonge gezinnen opgezet door Daniëlle Commandeur en
Gerjanneke Polinder. Het thema was ‘bed, bad, brood en … bijbel ?! Hoe kun je
momenten uit het dagelijks leven verbinden met geloof zodat het merkbaar is voor de
kinderen. Wat zijn waarden die je je kinderen wilt meegeven en… wat kom je dan in de
praktijk tegen. Met 5 moeders is hierover gesproken en zijn ervaringen uitgewisseld
waarbij ook gesproken is over het aanbod van de kerk voor de kinderen.
Bezoek aan nieuw ingekomen / uitgeschrevenen
In deze periode is er 1 gezin binnen gekomen en 8 personen. Bij 5 personen is een
welkomstbezoek gebracht en deze waren plezierig. De andere 3 personen wilden geen
bezoek en tevens weten ze niet of ze wel lid willen blijven. Het gezinsbezoek was erg
waardevol. De bezoeken worden zeker op prijs gesteld.
Uitgeschreven zijn in deze periode 10 personen. Het betreft geregeld mensen, die nieuw
ingekomen zijn en dan verbaasd zijn, dat ze bezocht worden. De redenen van
uitschrijving zijn divers:
- In de vorige woonplaats was ik al uitgeschreven.
- Ik heb niets met de kerk en ik kom er nooit
- Ik wist niet, dat ik lid was. Mijn ouders hebben mij laten dopen en ik heb er niets mee.
- Ik heb wel respect en ik geloof, maar daar heb ik geen kerk voor nodig.
- Mijn ouders hebben mij laten dopen en ik geloof het niet zo.
Groothuisbezoek
Er is 1 groothuisbezoekavond geweest in maart met ongeveer 10 mensen. Onderwerp
was het jaarthema ‘geloven in de toekomst’ waarbij ook gesproken is over de toekomst
van het pastoraat in de gemeente. Er waren drie avonden ghb gepland maar daarvoor
waren er te weinig aanmeldingen. Er is in juni gesproken met WGO over een andere
opzet i.c.m. de wijkavonden. Deze samenwerking gaat niet door. We besluiten om de
avond in het nieuwe seizoen niet meer aan te bieden.
Ouderlingenwerk
In maart 2015 is Anne Doedens naast Peter van Woerden als ouderling pastoraat
gekomen. Anne doet voornamelijk bezoekwerk. Peter is meer coördinerend bezig. In
oktober 2014 heeft Peter de taak van voorzitter overgenomen van Jolanda. Met het
vertrek van de predikant heeft Peter de coördinatie van het pastoraat in deze secties
overgenomen in nauwe samenwerking met de waarnemer voor het pastorale werk; ds.
Huib Stolk. Tevens onderhoudt hij contacten met de overige werkgroepen.
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Overig
In november 2014 is een avond geweest van het Centrum voor Maatschappelijke
Ontwikkeling over ‘signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid’. Hierbij waren
mensen vanuit pastoraat en diaconie aanwezig.
Het draaiboek m.b.t. zalving van zieken is afgerond.
Er is veel tijd besteed aan het werkplan voor pastoraat welke voortvloeit uit het
beleidsplan van de gemeente. Deze is in januari 2015 vastgesteld. Tevens hebben we de
huidige doelgroepenstructuur waarin het pastoraat is opgezet, geëvalueerd. Hierover is in
de kerkenraad van juni 2015 gesproken.
Terugkerend op de agenda was het item vacatures. O.a. bij bezoekwerk, ouderling,
secretariaat pastoraat en doelgroepleden bij het jongeren- en gezinswerk.
September 2015
Werkgroep Pastoraat

Seizoensverslag Diaconie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.3
Diaconie en ZWO> Seizoensverslag Diaconie
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Algemeen
De Diaconie heeft dit seizoen in volledige bezetting haar taken kunnen uitvoeren.
Aan het eind van het seizoen hebben wij afscheid genomen van mevr. Jannie Hessels als
diaconale medewerker. In het nieuwe seizoen 2015-2016 wordt ze opgevolgd door Toos
Mocking.
De Diaconie heeft haar beleid vorm gegeven door haar bestaande taken uit te voeren en
nieuw beleid op te starten.
1. Bekendheid blijven geven aan extra collectes, H.A. collectes
Sinds 1 januari 2015 zijn alle eerste collectes voor de diaconie, behalve de vaste
afdrachten van het CvK. De Diaconie steunt diverse projecten via Kerk in Actie vanuit de
opbrengsten van de collectes en H.A. collectes en maakt dit bekend door het plaatsen
van informatie in het kerkblad, de website. gemeenteflits en op de beamer. De
opbrengsten van de H.A. collecten gingen dit seizoen naar : Evangelisch Begeleidings
Centrum ('t Harde). KIA Hulp voor Nepal, Voedselbank Dronten, Kia Noodhulp Syrië,
Inloophuis de kans, Artsen zonder Grenzen in hun strijd tegen ebola.
Wij gaan door met het bekendmaken van collectedoelen van de "gewone"
diaconiecollectes.
Gebleken is dat dit ten goede komt aan de opbrengsten hiervan.
De jaarlijkse huis-aan-huis collecte voor het Werelddiaconaat en de Pinksterzending is
weer gezamenlijk in mei gehouden. Alle medewerkers van ZWO en de Diaconie hebben
hiervoor de informatiebrief rondgebracht en weer opgehaald. Een aantal bewoners van
de buitenwegen hebben deze brief via de post gehad en aan alle bewoners van de
buitenwegen is verzocht om hun bijdrage per bank over te maken.
De kerktelefoon functioneert meestal goed. Er wordt door 8 adressen gebruik van
gemaakt. Veelal staat de liturgie voor de dienst vanaf vrijdag op de website. Daarnaast
kan deze ook, indien noodzakelijk, bij u thuis bezorgd worden.
Er worden ongeveer 20 liturgieën per week bij mensen thuis bezorgd door dhr. P.
Sijtsma.
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2. Inspringen op onverwachte situaties en in woord en daad oplossingen zoeken
De Diaconie wordt soms voor problemen gesteld die boven/buiten haar zorg vallen, door
ons opgebouwde netwerk kunnen wij deze mensen steeds beter door verwijzen. Mede
door de goede contacten met het MDF in Biddinghuizen merken wij de laatste twee jaar
dat de nood hoger wordt.
Diverse keren heeft de Diaconie kunnen bijspringen door het geven van financiële en/of
materiële steun.
Ook helpen wij met het zoeken van tijdelijke huisvesting, samen boodschappen doen,
begeleiding van personen.
Wij zien dat onze netwerken meer opleveren, zodat de lijnen naar MDF, Sociale Dienst,
Voedselbank, scholen etc. korter zijn. Ook hebben wij contact met het inloophuis De
Kans.
3. Kerstpakkettenactie
Ook dit jaar is de kerstpakkettenactie georganiseerd en uitgevoerd door de Diaconie en
de KESA samen. Er zijn oproepen in het kerkblad en Biddinghuizen Actueel gedaan voor
het inleveren van kerstpakketten of het storten van een gift. Hierdoor konden de
pakketten samengesteld worden.
Er zijn 58 voedselpakketten en 125 emotionele pakketten rondgebracht. Ook is er bij 30
voedselbankpakketten iets gedaan vanuit de kerstpakkettenactie.
4. Paasgroetenactie
Kerk in Actie organiseert deze landelijke actie, het Boekencentrum zorgt voor de kaarten,
maar het zijn de plaatselijke diakenen en ZWO-commissies die deze actie dragen! We
delen op twee zondagen diverse kaarten uit. Deze worden door de gemeente leden
verzonden naar:
- mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International,
- gevangenen in het buitenland
- penitentiaire inrichtingen (waar de gevangenispredikanten de kaarten uitdelen).
Zo’n kaart doet goed. Niet alleen de gevangenispredikanten zeggen dat, het blijkt ook uit
de reacties van mensenrechtenactivisten en -organisaties. Kijkt u eens naar deze reacties
in de achtergrondinformatie over hen. Het sturen van een Paasgroet betekent: een teken
van hoop geven.
5. Gemeente stimuleren en opmerkzaam maken op haar verantwoordelijkheid
t.o.v. haar naaste
De Diaconie verzorgt wekelijks een bos bloemen, die na afloop van de kerkdienst door
een gemeentelid bezorgd wordt bij een inwoner van Biddinghuizen. Hiermee wordt de
gemeente actief betrokken bij het omzien naar de naaste. De Diaconie is dankbaar voor
deze inzet. Wij zijn als Diaconie blij, als ook vanuit de gemeente namen genoemd
worden voor de bloemengroet. Elke week wordt met zorg en aandacht bekeken, wie er in
aanmerking komt voor de bloemengroet. Desondanks is het niet altijd te voorkomen, dat
mensen teleurgesteld zijn, als zij geen bloemengroet ontvangen.
Wij als Diaconie zijn ons daar bewust van en hebben dit jaar dan ook de bloemengroet
uitgebreid.
Echtparen die 50, 60 of 70 jaar getrouwd zijn of leden die 90, 95 of 100 jaar worden
krijgen persoonlijk een bosje bloemen. Dit gaat buiten de zondagse groet om. Diaconie
leden bezorgen deze bloemen.
Elke eerste zondag van de maand staan er lege kratten achter in de kerk, die gevuld
worden door de gemeenteleden met goederen zoals koffie, thee, soep, waspoeder,
tandpasta etc. Deze actie krijgt steeds meer bekendheid en we mogen dan ook elke keer
volle kratten bij een dankbare voedselbank afleveren. Hiermee steunen wij de
voedselbank Dronten.
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6. Gezamenlijke diaconieën
Er is structureel overleg met diaconieën van alle kerken uit de gemeente Dronten en de
KESA van de Parochie.
Ook in dit overleg is het een bron van zorg, dat de armoede toeneemt en de overheid
terugtreedt en taken overhevelt naar de burgerlijke gemeente. Afgelopen jaar heeft er
ook een gesprek plaats gevonden met de diaconie van Swifterbant
7. Eredienst
Naast de vergaderingen en verschillende activiteiten hebben de leden van de diaconie
zorg gedragen voor het collecteren tijdens de eredienst en het gereed maken van de tafel
voor de viering van het Heilig Avondmaal.
Het werk dat wij doen kunnen wij alleen doen in het besef dat wij het samen met de
gemeente doen en dat wij allen geroepen zijn tot het dienen van God en onze naaste.
Rita Jochemsen
Secretariaat Diaconie

Seizoensverslag Werkgroep Zending Werelddiaconaat en
Ontwikkelingssamenwerking
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.4
Diaconie en ZWO > Seizoensverslag Werkgroep ZWO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De samenstelling van de werkgroep is het afgelopen
jaar niet veranderd. De werkgroep heeft het
afgelopen jaar negen vergaderingen gehouden.
De voorzitter van de werkgroep is tevens diaken en
neemt dan ook deel aan de diaconie- en
kerkenraads-vergaderingen, waardoor de werkgroep goed geïnformeerd blijft.
De opbrengst van de zendingsbusjes van juli 2014-januari 2015 was bestemd voor het
project van World Servants in Ghana, waar Karja van Dijk aan deelgenomen heeft.
Vanaf januari 2015 hebben we € 750,00 gespaard voor het bouwen van een huisje in
Cambodja. Dit geld is, via Gert-Jan van Tilburg, naar dit project in Cambodja gegaan.
Voor beide projecten zijn er stukjes in het Kerkblad en op de website geschreven en zijn
er mededelingen op de beamer en in de GemeenteFlits geplaatst. Ook hebben Gert-Jan
en Annie van Tilburg dit voorjaar, tijdens het koffiedronken na een kerkdienst, kort iets
verteld en laten zien over het project in Cambodja dat zij hebben bezocht.
Werkgroep ZWO heeft actief meegewerkt aan de Zendingsdienst van 2 november en de
Wereld Diaconaat dienst van 1 februari. Op deze manier probeert de werkgroep de
Zending en het Wereld Diaconaat bewust dichtbij te brengen, om ons te herinneren aan
onze christelijke opdracht: omzien naar onze naasten dichtbij, maar ook veraf.
In de foyer hangt een prikbord waarop steeds wisselende informatie stond over het
project van KerkinActie: Share in Bangladesh.
In het najaar 2014 hebben we een actie gehouden voor het project “Share”.
Ook dit jaar heeft Werkgroep ZWO de coördinatie op zich genomen van het overleg over
de 40dagentijd. Er is overlegd met werkgroepen en in het begin ook nog met de
predikant om kerk-breed hetzelfde project te volgen. Het thema was dit jaar: “Open je
handen”. Werkgroep ZWO en Diaconie hebben dit jaar weer besloten om in de
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40dagentijd te collecteren voor de 6 campagneprojecten. Hierbij ondersteunen zij het
wereldwijde werk van KerkinActie.
Werkgroep ZWO heeft aan het begin van de 40dagentijd de spaardoosjes met een
begeleidende brief uitgedeeld, zodat de gemeente tijdens de 40 dagen kon sparen voor
een door ons uit te kiezen project van de 40dagen projecten. De spaardoosjes zijn op
eerste paasdag weer ingezameld. De penningmeester van de Diaconie heeft de opbrengst
overgemaakt naar het project van de 1e zondag van de 40dagentijd: Madagaskar
Tijdens de 40dagentijd heeft de werkgroep de informatie voor de collectes, die voor
KerkinActie bestemd waren, verzorgd d.m.v. stukjes in het kerkblad, beamer en de
GemeenteFlits. Ook tijdens de kerkdiensten is er een korte toelichting d.m.v. een
PowerPoint gegeven.
Werkgroep ZWO heeft, met behulp van de diaconie, de jaarlijkse “Huis aan Huis” collecte
verzorgd.
De collecte was bestemd voor het werelddiaconaat en voor de zending.
Op de website van onze gemeente heeft Werkgroep ZWO een eigen pagina. Activiteiten
zoals doelen van de zendingsbusjes en lopende acties voor het project van Share werden
hier bijgevoegd.
Ook dit jaar heeft Werkgroep ZWO ervoor gezorgd dat de gemeente geïnformeerd werd
over het doel van de collectes die voor KerkinActie bestemd waren d.m.v. een stukje in
het Kerkblad, mededeling op de beamer en in de GemeenteFlits. Dit jaar is besloten
i.o.m. de kerkenraad om niet meer de bijbehorende folders uit te delen voor de
kerkdienst.
De werkgroep heeft 4 x per jaar het blad “Vandaar” uitgedeeld.
Het afgelopen jaar hebben zijn er ook weer kaarten en postzegels ingezameld. Deze zijn
ingeleverd bij KerkinActie. KerkinActie zal de opbrengst van de verkoop inzetten voor
zendingsprojecten.
Werkgroep ZWO kan ook dit jaar weer terugkijken op een goed en actief seizoen.
Werkgroep ZWO
september 2015

Seizoensverslag Werkgroep Gemeente Opbouw
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.5
WGO > Seizoensverslag Werkgroep Gemeente Opbouw
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Met ieder jaar een ander jaarthema probeert de werkgroep een verbinding te maken
tussen geloof en maatschappij. We mogen stellen dat we als gemeente ons verbonden
voelen met God. De basis van ons geloof. En we zijn als gemeente ook verbonden met
elkaar. Mensen hebben elkaar nodig, dat geldt ook voor het samen kerk zijn in
Biddinghuizen.
Het nieuwe jaarthema: Geloven in de toekomst
Als werkgroep hebben wij ons laten inspireren door de tijdlijn van de Jubileumviering, de
tijdlijn die onze weg als gemeente verbeeldde van verleden naar heden. Die niet ophield
op 9 februari 2014 maar die verder golfde met een open einde naar de toekomst.
Het is na het jubileumjaar niet afgelopen. Onze weg loopt niet dood. We blijven niet stil
staan om alleen maar achterom te kijken. In het vertrouwen dat God met ons meegaat,
reizen we verder op de weg naar morgen. Samen trekken we op.

9

Het is een thema dat onze aandacht verdient!
Zoals altijd wordt er bij het thema een logo gemaakt. Het logo dit jaar is een schilderij,
gemaakt door Judith Hovenier, met mensen die samen naar de toekomst kijken en lopen.
Tijdens de startdienst aan het begin van het nieuwe seizoen is het jaarthema
geïntroduceerd.
Thema bijeenkomsten
7 september 2014 Startdienst, mede voorbereid door WGO. Voorgangers ds. Bram
Bregman en mevr. Jolanda Aantjes, pastoraal werker..
15 september 2014 Een informatie avond over het nieuwe jaarthema waar het thema
wordt uitgelegd en het programma getoond aan de hand van een
presentatie met als doel alles zo breed mogelijk aan alle
werkgroepen en kerkenraadsleden te laten zien.
Het jaarthemaboekje wordt uitgereikt.
19 oktober 2014
Interactieve avonddienst met nagesprek. De voorganger is ds. Lex
Boot. Deze dienst is mede voorbereid door WGO. Het thema van
deze dienst is: 'Wees niet bang, Ik ben er'.
28 november 2014 Filmavond. De film Life of Pi.
20 januari en 4 februari 2015
Ontmoetingsavonden. We hebben bij de voorbereiding
van deze avonden medewerking gekregen van Joke Visscher. Het zijn
goede avonden geweest.
25 januari 2015
Themadienst. De voorganger is ds. Henk van Tilburg uit 's
Hertogenbosch. De dienst is mede voorbereid door WGO. Het thema
van deze dienst is: 'Toekomstgericht leven'.
31 januari 2015
Filmavond. De film Forrest Gump.
6-9 maart 2015
Kloosterbezoek.
Omdat het kloosterweekend dit jaar voor de 10e keer wordt
georganiseerd hebben Coby de Boer en Henk Klompe een bijzondere
locatie uitgezocht, het klooster Monastère de Chevetogne in België.
Ds. Ad van Noord uit Kampen is mee als begeleider.
13 maart 2015
Filmavond. De film War Horse.
3 mei 2015
Buiten de deur dienst, mede voorbereid door WGO. De voorganger is
ds. Heeringa. Het thema van deze dienst is 'Leve de toekomst'.
De locatie is bij de fam. Van de Lageweg aan de Bremerbergweg. Een
geslaagde dienst met een rondleiding na de dienst over het bedrijf.
14 juni 2015

Afsluitingsdienst jaarthema, met als voorganger onze pastoraal
werker Jolanda Aantjes. Deze dienst is mede voorbereid door WGO,
gecombineerd met het afscheid van kinderen van de kinderkerk.

Overige activiteiten
Er is een themaboekje gemaakt. Een boekje met gedachten, gedichten en gebeden.
Er zijn twee ontmoetingsavonden gehouden, elk behorende bij de dominee of pastoraal
werker. Het zijn altijd mooie avonden die goede voorbereidingen nodig hebben.
De groothuisbezoeken worden georganiseerd door pastoraat, met ondersteuning van
WGO.
WGO heeft de verspreiding van het 40 dagentijd boekje ‘Open je handen’ verzorgd.
Elk jaar leveren we het jaarverslag, werkplan en de begroting in.
Vergaderingen vinden eens per maand plaats. Daarnaast zijn we diverse malen bij elkaar
geweest om ons te bezinnen op het nieuwe jaarthema.
Werkgroep Gemeente Opbouw
Dit seizoen bestaat de werkgroep uit de volgende personen:
Dries van Dijk
voorzitter
Driesje van de Kolk
secretaresse/penningmeester
Gerda Visser
notuliste
Minke Sybesma
P.R., alg. adjunkt.
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De werkgroep is zich bewust van haar beperkingen, doordat de groep niet zo groot is.
Toch doen we ons best een goed thema en programma neer te zetten dat aansluiting
vindt bij de gemeente en een stuk vorming kan geven. We proberen door een breed
aanbod veel mensen te bereiken en verdieping in het thema mee te geven.
Gerda Visser
Biddinghuizen, september 2015.
*Met ingang van het seizoen 2015 – 2016 wordt de naam van de werkgroep gewijzigd in
Werkgroep Vorming en Toerusting.

Seizoensverslag PR Commissie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.6
PRcie > Seizoensverslag PR Commissie
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PR kerstperiode
In plaats van een folder is er in overleg met het scribaat gekozen
voor een poster en een wekelijks stukje in de media,
GemeenteFlits en Website.
De PR is goed geweest. De poster was mooi en goed bruikbaar;
ook in zwart/wit kwam hij goed uit.
De informatie via de Flits liep na enig overleg goed. Volgend jaar opletten hoe de
feestdagen vallen i.v.m. het samenvoegen van info en het verschijnen van de Flits.
Beamteam
Coby en Lars hebben gesproken met het beamteam. Het was een nuttig bezoek.
Eerste afspraken: bij liederen en afbeeldingen wordt de onderbalk weggelaten. Bij
liederen wordt het nummer van het couplet aangegeven. Lars en Matthijs gaan een
handboekje voor het team maken.
Na de zomer komt er een vervolg met het team.
Folder CvK
De folder is heel mooi geworden, er is besloten om ook komend jaar een folder uit te
geven.
Felicitatiekaart:
Alle jarige gemeenteleden van 70 jaar en ouder
ontvangen een speciale felicitatiekaart van de kerk.
Lars heeft van Martin Zwarteveld (pastoraat) het
verzoek gekregen een nieuwe kaart te maken. Hij
heeft een kaart gemaakt met de Voorhof in de vier
jaargetijden:
Dag van de Communicatie: 6 april
Lars, Coby en Gerda zijn naar de Dag van de
Communicatie geweest. Het was een prima bijeenkomst, we gingen geïnspireerd weer
naar huis.
Zomercolumns:
Ook dit jaar hebben weer verschillende mensen een stukje geschreven voor de
GemeenteFlits in de zomerperiode.
Septemberbrief:
In overleg met scribaat is de inhoud ervan gewijzigd:
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Er komt komt een Info-Wijzer voor iedereen in de septemberenvelop – Uitgave: scribaat.
Uitgebreide 'Wegwijzer' en 'Informatiegids' verdwijnen, daarvoor in de plaats komt er
een maandelijkse Evenementenkalender. Afgesproken is dat de PRcie de agenda gaat
bijhouden.
Website:
De website heeft een opschoonbeurt gekregen. Nagedacht wordt nog over een agenda
(kalenderblad) met ‘doorklikmogelijkheid’ voor meer info.
Organisatorisch valt de PRcie onder het scribaat.

Seizoensverslag Werkgroep JeugdVorming
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.7
WJV > Seizoensverslag Werkgroep JeugdVorming
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De Werkgroep Jeugdvorming (WJV) is in het seizoen 2014 – 2015
weer druk geweest. Op veel vlakken is er gewerkt voor de jeugd van
onze gemeente.
Als WJV hebben we een zestal vergaderingen gehad. Daarnaast werd
er door de groepen die onder de WJV vallen ook regelmatig
vergaderd. De jeugdouderling(en) bezochten ook de
kerkenraadsvergaderingen waar zij het werk voor de jeugd promoten,
uitleggen en daar waar nodig de vinger aan de pols leggen waar het de aandacht voor
kinderen en jongeren betreft.
Doordat de WJV samengesteld is uit vertegenwoordigers van diverse subgroepen, is het
seizoensverslag van de WJV niet volledig, dit beschrijft slechts het overkoepelend geheel.
Vanuit de Kinderkerk, Jeugdkring en Connect/Refresh en Joy4Kids wordt een eigen
verslag aangeleverd. Dit als een verantwoording voor de gemeente wat er in het
afgelopen seizoen aan activiteiten is ontplooid.
VILT waarden:
In het seizoen 2014-2015 zijn wij als werkgroep druk geweest met het uitzoeken van
onze VILT waarden. Waar staan we, wat doen we, hoe doen we dat en hoe zouden we
het willen doen. We kwamen tot de conclusie dat er binnen onze gemeente veel gedaan
wordt voor de jeugd/jongeren, maar dat we ook nog een groot aantal jongeren niet
bereiken. Samen zijn we aan het nadenken geweest over hoe we dit ‘beter’ zouden
kunnen doen. Hierom zijn we een JOP-traject gestart om samen met JOP kritisch te
kijken naar ons jeugdwerk. Dit traject is nog niet geheel afgerond maar we zijn al wel
heel blij met de dingen die er tot nu toe uitgekomen zijn, namelijk:
Onze essentie: Wij, het jeugdwerk van de PG Biddinghuizen, laten jongeren de liefde van
Jezus ontdekken en ervaren.
Drijfveren van de groepen:
Wij willen jongeren op enthousiaste wijze uitdagen om Jezus te leren kennen en Hem te
volgen.
Ons verlangen is dat kinderen en jongeren de liefde van God mogen ervaren dat Jezus
Christus ontdekt en geleefd wordt
Samen ontdekken dat God onvoorwaardelijk liefheeft, je daarop kunt vertrouwen en je
het niet alleen hoeft te doen.
Verdere activiteiten in seizoen 2014-2015:
Ook in dit seizoen zijn er veel activiteiten ontplooid onder de vlag van / door de WJV. Een
greep hieruit is:
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- Er is gedurende het seizoen een aantal jeugddiensten georganiseerd. Deze
terugkerende activiteiten zijn voor de gemeente een zichtbaar stuk jeugdwerk. Veel
jongeren draaien actief mee in de organisatie.
- Er is ook dit seizoen gewerkt met een gecoördineerde jaarplanning van het
jeugdwerk. Hierop werden alle activiteiten van het jeugdwerk vermeld. In het kerkblad is
ook een jeugdwerkagenda te vinden. Belangrijk blijft om tijdig aandacht te vragen voor
de activiteiten middels e-mail, beamer, kerkblad, website kerk en daar waar mogelijk
andere lokale / regionale media. Ook heeft de WJV een eigen facebookpagina en is
aanwezig op Twitter.
- Voor de eindexamens hebben de aan ons doorgegeven eindexamenkandidaten een
aardigheidje ontvangen om ze succes te wensen. Na de examens zijn alle kandidaten
bezocht met een felicitatie of troostpresentje. Deze activiteit i.s.m. de parochie
uitgevoerd.
- Namens de WJV hebben de World Servants jongeren een attentie ontvangen bij de
uitzwaaidienst.
- Ook dit jaar is er weer een KerstVoetTocht geweest. Helaas viel de opkomst een
beetje tegen, waardoor wij nadenken over de toekomst van de KVT. Ook is dit van
oorsprong een activiteit van Connect en die zijn nu niet echt betrokken bij KVT.
- In de zomer zijn er weer jongeren op pad geweest met de World Servants. Ook dit is
iets wat geheel zelfstandig draait.
- Geheel zelfstandig draait ook de VoorhofVakantieClub. De VVC kende eenzelfde
opkomst als het jaar ervoor. De organisatie kijkt tevreden terug op deze dagen. Helaas is
de werkgroep uitgedund, waardoor de toekomst van de VVC onduidelijk is.
- In samenwerking met basisschool De Tamarisk en ds. Bregman is er jaarlijks een
excursie voor groep 6 waarin uitleg wordt gegeven over verschillende aspecten van de
kerk (koster, dominee, organist, jeugdwerk). Ook is er een schoolkerkdienst
georganiseerd. Een mooie dienst waarin school en gemeente een mooie eenheid
vormden.
- De basiscatechese is een niet meer weg te denken activiteit voor kinderen van groep
8 en de brugklas.
- Voor de jeugdkring is meer leiding gevonden, de groep is nog een beetje zoekende
naar hoe ze de seizoensopzet graag willen, maar jeugd is enthousiast over de avonden.
Samenstelling
- In het seizoen 2014-2015 bestond de WJV uit de volgende personen:
Gert Polinder
jeugdouderling
tevens voorzitter van de werkgroep
Jan van Dieren
jeugdouderling
tevens vice voorzitter
Daniëlle Commandeur
jeugdmedewerker jeugdpastoraat
Lars Esselink
voorzitter Connect
Gerald Verschuur
voorzitter jeugdkring
Karin Schaap
secretariaat
tevens afgevaardigde van de VVC en
de basiscatechese
Bettie Persoon
vertegenwoordiger kinderkerk
- Op uitnodiging indien nodig aanwezig bij de vergadering:
Annemarie van de Lageweg
coördinatie oppas
Allard Stuifzand
penningmeester
Jan Post
vertegenwoordiger World Servants
- vacatures:
Op dit moment is er vooral behoefte aan extra mensen voor de Connect/Refresh groep.
Ook bij de VVC en de basiscatechese zouden mensen bij mogen komen.
Werkers in het kinder- en jeugdwerk:
In het seizoen 2014-2015 waren onder andere actief: Oppassers, Kinderkerkvrijwilligers,
Jeugdkringleiding, Basiscatecheseleiding, Connect-werkers, World Servants coördinatie,
medewerkers Voorhof Vakantie Club
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Conclusie
De WJV – en iedereen die onder deze paraplu valt – doet met veel enthousiasme haar
werk in onze gemeente en dorpsbreed. Ook al lopen we tegen beperkingen in
menskracht en bezoekers aan, wij constateren wel dat er binnen onze gemeente veel
mensen actief zijn voor de kinderen en jongeren van onze gemeente. En dat de
gemeente het jeugdwerk een warm hart toedraagt.
Ook in het nieuwe seizoen zetten wij met ons allen de schouders weer onder het
jeugdwerk.
Karin Schaap
Secretaris WJV Prot. gem. Biddinghuizen
September 2015

Seizoensverslag Kinderkerk
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.8
WJV > Seizoensverslag Kinderkerk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leiding
De leiding van de kinderkerk is het jaar begonnen met
acht personen.
De leiding van dit jaar was: Bettie Persoon-Tijsseling (voorzitter),
Anniek Zwarteveld (eerste deel van het jaar penningmeester),
Karja van Dijk (secretaresse), Plonie Keijzer, Liset Klompe (tweede
deel van het jaar penningmeester), Roeland Oost, Gerjanneke Polinder en Henrieke
Polinder.
In januari zijn Anniek en Henrieke gestopt met de kinderkerk, waardoor de leiding nu uit
zes personen bestaat. Liset heeft het penningmeesterschap weer op zich genomen.
Vergaderingen
We hebben als gehele leiding vier maal met elkaar vergaderd. Daarnaast zijn er door
kleine groepjes vergaderingen geweest om speciale diensten of projecten voor te
bereiden. Ds. Bregman was tot aan zijn afscheid regelmatig bij de gezamenlijke
vergaderingen aanwezig.
Groepen
We hebben het gehele jaar in twee groepen gedraaid: groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 7.
Soms kwam het voor dat we alle kinderen bij elkaar deden omdat we een gezamenlijke
verwerking hadden.
In de zomerperiode hebben we in één groep gedraaid. De opkomst tijdens de
zomervakantie was erg groot. Wellicht dat we volgend jaar (deels) in 2 groepen gaan
draaien.
Speciale activiteiten bij diensten:
September *Bevestiging van de nieuwe ambtsdragers en de afzwaaiers:
de kinderen hebben hen een plaat van ‘een boom met de vruchten
van de Geest’ gegeven.
* Startzondag: in de kinderkerk aangesloten bij het jaarthema
‘Geloven in de toekomst’.
* Oecumenische dienst: voorbereid door de leiding van de kinderkerk.
Oktober
* Project over Noach. De kinderen hebben allemaal een bootje
gefiguurzaagd.
November
* In de kinderkerk aangesloten bij de ‘Laatste zondag van het kerkelijk
jaar’. Aantal kinderen heeft rozen neergelegd tijdens het oplezen van de
namen van de overledenen.
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December

Januari
Februari

Maart
April

Juni

* Adventsproject: ‘Verderkijkers’. Dit project is in samenwerking met de
Kindernevendienst van Dronten voorbereid.
* Kerstavond: ‘Bethlehem's got Talent’.
* Eerste Kerstdag: kinderkerstfeest in de kinderkerk.
* Oecumenische dienst, voorbereid door de Kind en Woorddienst.
* Speciale ‘belevingskinderkerk’ bij het thema Vluchtelingen (tijdens dienst
van ZWO).
* Excursie groep 6.
* Afscheid van Bram Bregman tijdens de eredienst, maar ook tijdens een
etentje met de leiding. Tevens afscheid van Henrieke en Anniek.
* Het 40-dagen project: “Open je handen” i.s.m. ZWO, bloemengroep en de
organisten. Daarnaast is het project samen voorbereid met de
Kindernevendienst van Dronten.
* Palmpasen: een arm en hand van stevig karton op een stok gemaakt ipv
het kruis. Dit paste goed bij het thema van het 40-dagen project. De hand
werd versierd en vol gehangen.
* Eerste paasdag: afsluiting van het 40-dagen project. De kinderen hebben
een schilderij gemaakt.
* Gezinsdienst: ‘Ik ben ik en jij bent jij. Omzien naar elkaar’.
* Eerste Pinksterdag: de kinderen hebben een presentje gemaakt voor de
mensen die belijdenis hebben gedaan: een wereldbol.
* De overstapdienst voor groep 7: 6 kinderen zijn overgestapt. Dit jaar was
de overstapdienst gecombineerd met de afsluiting van het jaarthema. Dit is
ons goed bevallen en wat ons betreft voor herhaling vatbaar.

Verder hebben we bij elke doopdienst de ouders van de dopelingen een door de kinderen
versierde duif en een boekje met liedjes en kindergebeden aangeboden.
Verandering
We hebben dit jaar een aantal maanden gewerkt met de methode 'Vertel het maar’. Deze
kregen we te leen van de kinderkerk van Dronten. Dit om te kijken hoe het ons bevalt
om hier mee te werken, in vergelijking met Kind op Zondag.
We hebben (na overleg met o.a. moderamen/kerkenraad) besloten om na de
zomervakantie 2015 te gaan werken met de methode ‘Vertel het maar’. Na een jaar zal
dit worden geëvalueerd.
Betrokkenheid bij werkgroepen
Vanuit de kinderkerk zit er een afgevaardigde in de werkgroep W.J.V. (Bettie).
Tevens zit er een afgevaardigde van de leiding in de werkgroep Eredienst (Roeland).
Ook dit jaar mogen we met voldoening terug kijken op wat we met z'n allen voor de
kinderkerk hebben mogen doen. Het aantal kinderen is positief: er komen genoeg
kinderen om in twee groepen te blijven draaien. Er zijn diensten bij dat we erg veel
kinderen hebben. Dit is verheugend nieuws. Ook tijdens de projecten waren er veel
kinderen. Hierdoor blijft de leiding enthousiast.
Het is de bedoeling om de kinderen de verhalen uit de Bijbel te vertellen en het geloof en
de beleving die wij mogen ervaren aan hen door te geven, zodat ze de liefde van God
aan ons mogen leren kennen. Ook bedenken we leuke, uitdagende verwerkingen voor de
kinderen, zoals: figuurzagen, schilderen, papier-maché enz.
Karja van Dijk
Secretaresse Kinderkerk
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Seizoensverslag Joy4Kids
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.9
WJV > Seizoensverslag Joy4Kids
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

We organiseren ongeveer 9 keer per jaar een Joy4Kids
avond. Dat komt neer op ongeveer 1 keer per maand op
zaterdagavond van 18.30 uur tot 19.45 uur. Het aantal
kinderen dat komt ligt rond de 60 kinderen per avond,
voornamelijk kinderen van de Tamarisk, maar ook kinderen van de Wingerd en de
Schatkamer ontbreken niet, ook komen er kinderen die niet in Biddinghuizen op school
zitten.
De avonden bestaan doorgaans uit een stuk toneel, waar het Bijbelverhaal in naar voren
komt en verwerking doormiddel van knutselen of een spel.
We zijn hiermee gestart, omdat we het belangrijk vinden dat alle kinderen uit
Biddinghuizen in aanraking kunnen komen met het Evangelie.
We vergaderen telkens de woensdagavond na de J4K-avond, we doen dat met een vast
groepje mensen(kernteam). Corien (voorzitter) en Lambert Deetman, Gert Polinder,
Annemarie Vlaanderen, Ton Junte, Alie van Woerden.
Lambert stuurde het afgelopen jaar voornamelijk de toneelgroep aan, waar Gert hem ook
veel mee heeft geholpen, deze groep bestond uit een groep tieners, waarvan ook
randkerkelijken. We vinden het bijzonder dat deze groep jongeren meehelpt om het
evangelie uit te dragen!
Corien heeft voornamelijk contact met de band, die bestaat uit een groep jongeren die
tot onze gemeente behoren de band werd het afgelopen jaar begeleid door mevr. Van
Dieren.
Betty Persoon en Corien leidden de J4K avonden.
Annemarie heeft gezorgd voor de pr en de flyers en maakte regelmatig de notulen. Er
werden flyers bij de winkels opgehangen en op alle scholen in Biddinghuizen werden
flyers uitgedeeld. Ook staan we nu op de website van de pg Biddinghuizen.
Ton was van de klussen zoals het maken van de prachtige decors. Ook wast de familie
Junte de J4K-shirtjes.
Gert zorgde voor het contact met de kerkenraad en de WJV en ook voor het contact met
de penningmeester Jan van Dieren. Ook regelde hij het geluid op de avonden.
Sven Post zorgde elke avond voor de beamer.
Alie maakte ook regelmatig de notulen.
Samen met een groep vrijwilligers uit de PG, zorgden we dat de J4K-avonden goed
draaiden.
We hebben ook contact gezocht met de parochie en van daaruit is Anya Scholten een
keer bij de vergadering geweest. We sturen berichtjes naar haar, die ze in de nieuwsbrief
van de parochie plaatst, op die manier hopen de parochie en wij, dat de kinderen van de
parochie ook worden gestimuleerd om de avonden te bezoeken.
We zijn heel tevreden over het afgelopen jaar. De opkomst van de kinderen is goed. We
hebben een mooie groep vrijwilligers (mensen uit de pg) die helpen tijdens een J4K
avond. En elke avond mochten we weer een mooi stukje uit de bijbel aan de kinderen
laten zien.
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Seizoensverslag Basiscatechese
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.10
WJV > Seizoensverslag Basiscatechese
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afgelopen jaar hebben wij wederom met veel plezier om de week basiscatechese
verzorgd voor de kinderen van groep 8 en de brugklas. Van eind september tot begin juli
kwamen er tussen de 2 en de 9 kinderen per keer om met ons na te denken over hun
geloof en het leven.
We hebben het materiaal JOP Swing, maar meestal hebben we eigen ochtenden ingevuld
die aansluiten bij de actualiteit (wat is er in het nieuws en wat doet dat met je), hun
eigen manier van leven (gepraat over ‘erbij horen’ en pesten) of over de kerk (wat maakt
een kerk een kerk en wat is eigenlijk avondmaal). Zo proberen wij met de kinderen in
gesprek te gaan om ze te helpen bij het vinden van hun weg in hun geloof.
De basiscatechese begint met een gebed of gedicht, vervolgens volgt er een ‘serieus’
gedeelte over het onderwerp, als afsluiting doen we meestal een spel o.i.d.
Aan het einde van het seizoen, zijn we gezamenlijk naar de overstapdienst van groep 7
gegaan om hen welkom te heten voor het volgende seizoen en daarna natuurlijk de
afsluiting met gekke cadeautjes en patat eten.
We hebben een heel leuk en goed seizoen gehad waarin we vele goede gesprekken
gehad hebben en geprobeerd hebben de kinderen te blijven betrekken bij onze kerk. Elke
keer vragen wij de kinderen of ze nog collectegeld hebben, dit geld gebruiken wij voor de
afsluiting of de aanschaf van eventueel materiaal.
Gelukkig krijgen we vaak te horen (van ouders en kinderen) dat ze het erg leuk vinden
bij de basiscatechese en dat dit niet alleen is, omdat ze dan niet in de kerk hoeven te
zitten. Ze willen nog wel doorgaan, maar het stopt na de brugklas.
Helaas moeten we voor het nieuwe seizoen afscheid nemen van Linda van Gelder als
leiding. Voorlopig gaan wij met z’n tweeën met veel plezier door. Het zou fijn zijn als er
nog 1 iemand bij zou komen, maar voorlopig redden wij het wel.
Hartelijke groet,
Karin Schaap en Heidie Mulder
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Seizoensverslag Jeugdkring
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.11
WJV > Seizoensverslag Jeugdkring
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inhoud
In dit verslag wordt kort weergegeven hoe het afgelopen seizoen is
verlopen. Wij als leiding hebben het als een prettig seizoen ervaren.
We hebben de groep goed bij elkaar weten te houden. Wij zijn zeer
tevreden over het aantal kinderen dat de jeugdkring bezoekt en zien
een stijgende lijn. De jeugd heeft het erg naar hun zin gehad en
was erg hecht met elkaar en dat heeft een positieve boost gegeven
bij de leiding.

Op welke wijze
In het werkplan is de volgende doelstelling van de Jeugdkring/Eropuit opgenomen:
Het laten groeien van de Jeugdkring groep. Dit vooral bereiken door het gebruik van
media.
Om een nieuwe jeugdige groep bij elkaar te brengen en te houden, is vertrouwen nodig.
Afgelopen jaar was dit een van onze doelstellingen, dit jaar willen wij hier nog meer op
focussen. Dit willen we doen door een veilige sfeer te creëren binnen de groep tijdens de
activiteiten. Dit zal belangrijk zijn voor het vertrouwen tussen de jongeren zelf, maar ook
tussen de leiding en de jongeren. Door leuke en gezellige activiteiten te organiseren
willen wij hier een grote stap inzetten.
Deze doelstelling hebben we voor een groot gedeelte gehaald.
We kunnen spreken van een stabiele groep die de jeugdkring avonden en de Eropuitactiviteiten komen bezoeken. Deze groep bestaat uit ongeveer 10-15 jongeren. We
bestoken de Jeugd met veel email, en berichten via andere media. We hebben hier
gezien dat dit als positief ervaren word door de jeugd omdat ze nogal druk zijn met hun
‘dagelijkse’ bezigheden.
Het lastige van afgelopen jaar was dat er geen nieuwe lichting jeugd was vanuit groep 8.
Hoe hebben we dit gat opgevuld? We hebben gezien dat de Jeugd die niet zo vaak naar
de avonden kwamen steeds vaker gekomen zijn. Dit heeft er toe geleid dat er een vaste
groep is ontstaan.
Gedurende het seizoen hebben we drie verschillende soorten avonden georganiseerd, te
weten:
Eropuit
‘gewone’ jeugdkringavond
‘lange’ jeugdkringavond
Eropuit
Tijdens de eropuit avond zijn we met de Jeugd er op uit gegaan. We hebben
verschillende activiteiten gehad, o.a. Koeien boerderij, schaatsen.
Tijdens deze avonden hebben we leuke activiteiten gedaan. Het leuke aan de avonden
was dat de ‘fun’ samen ging met een informatieve avond. De Jeugd vond dit erg leuk, en
deed altijd erg goed mee.
‘gewone’ jeugdkringavond
De gewone jeugdkringavonden zijn op vrijdagavond van 19:00 uur tot 20:00 uur. Deze
avonden worden voorbereid door 2 leiding. Ook worden tijdens deze avonden de
jeugddiensten voorbereid.
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‘lange’ jeugdkringavond
Deze avonden hebben van 19:00 uur tot 20:00 uur dezelfde opzet als de ‘gewone’
jeugdkringavonden. Tijdens de avonden vinden we het belangrijk dat we samen met de
jeugd een leuke activiteit bedenken. Dit kan betekenen dat we een leuke film gaan
kijken, of we doen een buitenspel. Ook hebben we tijdens deze avonden verschillende
feesten gevierd. Sinterklaas, Kerstgourmet, Nieuwjaarsborrel.
Kamp
Dit jaar zijn wij weer na een jaar overslaan op kamp geweest in ’t Harde. Dit weekend
hebben wij het erg naar ons zin gehad. We hadden een groep van 15 enthousiaste
jongeren weer mee wij veel plezier mee hebben gehad. We hebben het weekend
afgesloten met een zeer mooie jeugddienst die vooral bij de jeugd goed is bevallen.
De Pinkenstal
De Pinkenstal vinden wij helaas erg kaal en het biedt niet echt een eigen plek voor de
jeugd. Graag willen wij deze plek gezelliger maken door bijvoorbeeld de wanden een
kleur te geven en wat meer schilderijen en werkje op te hangen. Verder zijn wij erg
tevreden over De banken, muziek en lampen worden veel gebruikt.
Daarnaast is het gebruik van de beamer en geluidset erg goed. We hebben deze veel
gebruikt.
Leiding van de groepen
In het seizoen 2014-2015 hebben de volgende personen de avonden voorbereid:
Rieneke Jochemsen, Anoeska Kluin, Mark van de Bunt, Sanne Post, Mathijs Post, Marjan
Oost, Ilse van Dieren, Gerald Verschuur
Voorzitter was Gerald Verschuur
Penningmeester was Rieneke Jochemsen
Dit seizoen is er niemand gestopt als leiding
Leiding
Als leiding zijn wij erg zoekende geweest dit afgelopen jaar. Dit kwam mede doordat er
een groot aantal ervaren leiding was gestopt. En wij als nieuwe (onervaren) leiding niet
precies wisten hoe wij een leuk gevarieerd avond programma konden neer zetten. Wij
hebben de oude manier van het programma voorbereiden van onze voorgangers aan
gehouden. Maar merkten al gauw dat wij hier toch veel moeite mee hadden.
Wij hebben in vergaderingen veel gebrainstormd over hoe wij het anders wilden.
De JOP-avonden Hebben ons hier ook heel goed bij geholpen. En wij zijn daarom ook erg
blij dat hier concrete plannen door zijn ontstaan.
Die inmiddels al tot een jaarplan hebben geleid. Waarin staat wat wij hebben veranderd
en met weke methodes we gaan werken.
Wij zijn erg blij met deze groep enthousiaste leiding. Zeker als we kijken naar onze
nieuwe voornemens waarin wij graag dieper op het geloof in willen gaan. Dat wij onszelf
aan het uitdagen zijn om steeds meer uit een avond te kunnen halen. Dat maakt ons
trots op de groep leiding die wij nu hebben.
Slotwoord
Graag willen wij nog even zeggen dat wij erg tevreden zijn over hoe de Kerkenraad het
jeugdwerk steunt in onze gemeente. De JOP-avonden waren voor ons erg leerzaam en
zijn als zeer prettig ervaren.
Met vriendelijke groet,
Leiding Jeugdkring
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Seizoensverslag Connect
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.12
WJV > Seizoensverslag Connect
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Connect is bedoeld voor jongeren tussen de 15 en 20 jaar en
kent een interkerkelijk karakter. Elke laatste vrijdagavond
komen de jongeren bij een van de twee gespreksleiders thuis
samen, te weten: Anneke van Dieren en Lars Esselink.
In de afgelopen seizoenen hebben we gemerkt dat het werken
vanuit een huiselijke sfeer op een positieve manier bijdraagt om de jongeren zich
vertrouwd te laten voelen met elkaar en hun gevoelens, zodat hierover op een open
manier gesproken kan worden.
Elke avond kent een vaste drie-eenheid, namelijk: ontmoeting, geloofsverdieping en
spel.
Ontmoeting
Een reguliere Connect-avond start vanaf 20:15u, waarbij wij, en de jongeren, elkaar
ontmoeten. Gezellig bijpraten en interesse in elkaars leven tonen
Geloofsverdieping
Aan de hand van een, bij de leeftijd passend, thema bespreken we met elkaar hoe je in
het leven staat en hoe persoonlijk geloof dit beïnvloed of kan versterken. Meestal werken
we met “Denkstof”, een programma van de EO speciaal voor wat oudere jongeren. Dit is
een uitdagend programma met pittige vragen, een Bijbellezing en een inspirerend
filmpje, waarbij de jongeren uitgedaagd worden om hun geloof meer vastigheid in hun
leven te geven. Bidden en samen zingen vanuit een Opwekkingsbundel zijn daarnaast
vaste elementen
Spel
Elke keer besluiten we de avond door het spelen van een groepsspel. Een avond eindigt
meestal rond 22:30u á 23:00u. Meestal hebben de jongeren het zó gezellig, dat we ze
“naar huis moeten sturen”.
Bijzondere activiteiten
Naast de reguliere avonden hebben we rond kerst een kerstdiner georganiseerd in een
gezellig aangeklede schuur van de familie Klompe , waarbij de jongeren ieder zelf een
gerecht meenamen. Daarnaast hebben we een afsluitend weekend weg gehad bij de
grootouders van Henrieke en Reinder Polinder op de boerderij.
Verleden en heden
Hoewel de opzet van Connect was; van jongeren voor tussen de 15 en 20 jaar, zien we
dat de groep veroudert. De jongste is op dit moment 18 jaar en de oudste 24. De
jongeren kunnen vanaf 21 jaar doorstromen naar de Unlimited-groep (21 tot 30 jaar),
maar voelen hier weinig voor. Ze zijn volledig vertrouwd met elkaar geraakt. Daarnaast
hebben we gemerkt dat de nieuwe aanwas inmiddels zijn nulpunt heeft bereikt. De
Connect-groep is een hechte vriendengroep geworden, die elkaar ook vaak buiten
Connect om zien. Dit is positief voor de groep an sich, maar niet voor nieuwe jongeren.
Zij zien de Connect-groep als gesloten, ook al is de groep zeer open voor andere
jongeren. Deze gevoelskwestie kunnen we helaas niet wegnemen.
Als leiding hebben we daarom met de Connect-jongeren gesproken over een zelfstandige
voortzetting van de groep, waarbij de jongeren zelf hun eigen avonden gaan organiseren.
De meerderheid van de jongeren is hier positief over.
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Als leiding zullen we de jongeren de eerste tijd bijstaan op het moment dat zij onze hulp
nodig achten.
De hierdoor gecreëerde ruimte geeft ons als leiding de gelegenheid om met een geheel
nieuwe groep te starten, speciaal voor 15/16 jarigen. De nieuw opgerichte groep heet
Refresh.
Met een beetje pijn in ons hart, maar met een goed gevoel laten we de Connect-jongeren
nu “los” in de wetenschap dat ze hun eigen weg kunnen gaan binnen onze gemeente en
in de wereld.
Anneke van Dieren & Lars Esselink

Seizoensverslag Werkgroep Eredienst
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.13
Eredienst > Seizoensverslag Werkgroep Eredienst
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

We hebben dit seizoen zeven keer vergaderd. De bemensing van de werkgroep eredienst
is veranderd. Aan het eind van het seizoen hebben Annelies Leendertse en Ineke van
Ruler afscheid genomen van de werkgroep. Joke Visscher heeft de taak van Annelies als
notuliste overgenomen. Cor van Dijke is m.i.v. 2015-2016 waarnemend voorzitter. Aaltje
Timmerman heeft als afgevaardigde, als ouderling, zitting in de kerkenraad. Verder
hebben zitting in de werkgroep Roeland Oost als vertegenwoordiger van de kinderkerk en
Cora van Overloop vanuit de bloemengroep. Hans Aantjes als vertegenwoordiger van de
organisten en Tijn Bouw vanuit de beamergroep.
I Punten uit het beleidsplan voor eredienst
a)
Inhoudelijke toerusting op de betekenis en waarde van (onderdelen van) de
liturgie binnen de werkgroep.
Hier hebben we ons op georiënteerd en een start meegemaakt.
b)
Nadenken over de vormgeving van onderdelen van de liturgie.
Vorig jaar hebben we onze klankbordfunctie vormgegeven ter ondersteuning voor
predikant en pastoraal werker, door middel van het evalueren van bijzondere diensten.
Daarnaast werden in de voorbereidingsfase van de Kerst- en Paasdiensten verschillende
gemeenteleden betrokken.
Deze manier van werken willen we ook het komend jaar continueren.
Er is een lectorengroep met instemming van de kerkenraad actief binnen de eredienst.
Het nieuwe liedboek wordt als leidend gebruikt binnen de diensten. We hebben
nagedacht over hoe we het nieuwe liedboek goed konden introduceren binnen de
diensten.
Verder hebben we nagedacht over de toekomst van de werkgroep Eredienst en de
meerwaarde van de werkgroep Eredienst, zoals deze nu georganiseerd is.
c)
Oriëntatie op verschillende soorten kerkdiensten.
Er
Er zijn dit jaar zijn vier Lof in de Hof en twee Taizé diensten georganiseerd. Ook is er
een LidH dienst gehouden in een ochtenddienst.
d)
Oriëntatie op de vormgeving van kerkdiensten met het oog op jongeren en
kinderen.
We hebben gesproken over school/gezinsdienst. Ds. Bregman is dit jaar ook betrokken
geweest bij de School- Kerkdienst . Vragen vanuit kinderkerk zijn besproken. De
kinderkerk heeft een leidende rol in het kiezen van advent en 40-dagenprojecten.
e)
Nadenken over de betekenis en waarde van het liturgisch centrum.
Dit punt is niet aan de orde geweest m.b.t. de MFG plannen, wel hebben we nagedacht
over welke onderdelen van het liturgisch centrum meegenomen kunnen worden naar de
Deel wanneer de avonddiensten daar standaard zullen worden gehouden. Het is nog niet
geheel duidelijk welke rol het kerkgebouw en de kerkzaal zullen krijgen in de MFG
plannen. Dit blijft een punt van aandacht bij de verdere ontwikkelingen.
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f)
Meedenken over de inrichting van een eventuele nieuwe kerkzaal.
Dit is op werkgroepniveau nog niet aan de orde geweest, omdat er nog geen croncrete
plannen zijn. Wel zijn er mensen vanuit de werkgroep individueel betrokken bij het
proces.
g)
Coördineren van een aantal projectmatige activiteiten in relatie tot de eredienst.
Het advent- en 40 dagenproject worden besproken en geëvalueerd binnen de werkgroep.
Afgelopen seizoen is het veertigdagenproject gecoördineerd door de ZWO. De coördinatie
van de koren ligt bij de werkgroep, organisatorisch zowel als financieel.
h)
Invullen van verschillende diensten en vieringen.
Er vielen afgelopen jaar 4 diensten onder verantwoordelijkheid van werkgroep eredienst.
Aaltje Timmermanheeft dit jaar de organisatie van de dageraadviering voor haar
rekening genomen, ook is er weer een nachtwake georganiseerd in de nacht van witte
donderdag op goede vrijdag, in samenwerking met leden van de parochie. (Deze
activiteit valt niet onder verantwoordelijkheid van de werkgroep Eredienst. Annelies
Leendertse was op persoonlijke titel hierbij betrokken). In de Adventstijd heeft de
werkgroep een avonddienst georganiseerd.
De oecumenegroep valt qua verantwoordelijkheid onder de kerkenraad en parochieraad.
Cor van Dijke is afgevaardigde namens de gemeente.
i)
Contacten met diverse sub- en taakgroepen
Van de organisten, de kinderkerk, het beamerteam, de bloemengroep zitten
afgevaardigden in de werkgroep. Afgevaardigden van de LidH diensten zijn Maarten en
Rieneke Jochemsen, met hen heeft de werkgroep 1 á 2 keer per jaar een gesprek over
organisatie en verloop van de diensten.
II Organiseren van een aantal kerkdiensten o.a.
a) Een tweetal Taizé-vieringen.
b) Medewerking verleend aan eeuwigheidzondag
c) Een avonddienst in de adventstijd.
d) De dageraadsviering
III Coördinerende taken:
a) Overleg over eeuwigheidszondag en de adventsperiode
b) Coördinatie van koren m.b.t. kerkdiensten
IV Contacten:
- Lof-in-de-Hofgroep. Er zijn vier diensten georganiseerd. Aan alle diensten werkte
eveneens de band True Colors mee. True Colors verleent, op aanvraag, aan meerdere
diensten haar medewerking. Maarten en Rieneke Jochemsen zullen de LidH-diensten
coördineren.
- Bloemengroep. Vanuit de bloemengroep zit Cora v. Overloop als vertegenwoordiging in
de werkgroep. De bloemengroep zorgt ervoor dat er wekelijks een fraai bloemwerk staat.
Rond projecten en grote feesten wordt liturgisch extra aandacht besteed aan de
composities en hierover extra uitleg gegeven.
- Kleinkoor is in oprichting.
- Organisten. Elk half jaar komen de organisten bij elkaar om het rooster van organisten
te maken. Door het overlijden van Klaas Keimpema werd het moeilijk om het rooster
ingevuld te krijgen. Vanaf dit jaar is Tijn Bouw nu ook een vaste organist.
- Kinderkerk. De kinderkerk is vertegenwoordigd in onze werkgroep door een
vertegenwoordiger. Er is een constructieve samenwerking op deze manier.
De kinderen gaan vaak al vroeg in de dienst naar de kinderkerk, dit omdat er dan meer
tijd is voor verhaal en verwerking.
- Beamergroep. Er wordt veel gebruik gemaakt van de beamer. Er is een actieve groep
vrijwilligers die dit rondzet.
- Zingen in de Zomer. Zingen in de zomer is dit jaar drie maal georganiseerd geweest. Er
is nog geen coördinator gevonden. Dit jaar heeft Cor van Dijke e.e.a. opgezet met
meewerking van een aantal gemeenteleden.
- Kosters. De kosters zijn alleen bij de vergadering vertegenwoordigd als er een
bespreekpunt is.
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De kerkdiensten zijn anno 2015 nog steeds de plaats van wekelijkse samenkomst van de
gemeente. Gelovigen zijn op zoek naar individuele beleving en naar kerkdiensten die hen
dat kunnen bieden.
Het is om die reden niet langer vanzelfsprekend dat gemeenteleden zich letterlijk
geroepen voelen iedere zondag de kerkdienst te bezoeken.
Deze tendens zal zich ook in de toekomst nog voorzetten.
Daarom dwingt deze diversiteit van gelovigen tot een diversiteit van kerkdiensten.
Als werkgroep hebben we samen in een goede sfeer nagedacht over en meegewerkt aan
de eredienst: de plaats waar wij als gemeente wekelijks God mogen ontmoeten in lied,
woord, gebed en symbool.
Joke Visscher

Seizoensverslag College van Kerkrentmeesters
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.14
CvK > Seizoensverslag College van Kerkrentmeesters
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het college van kerkrentmeesters verzorgt namens de kerkenraad het beheer over
de roerende en onroerende eigendommen en de financiële middelen van de gemeente, voor
zover niet van diaconale aard.
Samenstelling
Voorzitter/ouderling-kerkrentmeester
Secretaris-kerkrentmeester
Penningmeester-kerkrentmeester
Ouderling-kerkrentmeester
Ouderling-kerkrentmeester
Kerkrentmeester
Kerkrentmeester

Kees van Woerden
Adriaan van Woerden
Allard Stuifzand
Wiebe van de Lageweg
Jan van Leeuwen
Claudia Boelens
Cor Meijer

Hieronder volgt een beknopt overzicht van de belangrijkste punten per vergadering.
Vergadering 8 september: Wisselvergadering
1. dhr Vink, dhr Munneke en dhr Timmerman nemen afscheid.
De functie van dhr Timmerman secretaris wordt overgenomen door dhr A van Woerden.
Er wordt voor gekozen om voor de heren Munneke en Vink maar 1 opvolger te zoeken.
2. De vorderingen met betrekking tot de aanschaf van de nieuwe stoelen wordt
besproken.
3. Wij gaan op zoek naar totaal 20 sectielopers.
Vergadering 13 oktober: Voorbereiding dankdag
1. Begroting van de Voorhofcommissie is goedgekeurd door het CvK
2. Mevrouw Boelens en de heer Meijer hebben een sectieverdeling gemaakt. Deze
wordt nog aangepast vanwege een extra sectieloper .
3. Mevrouw Boelens stelt een procedure op voor het op halen van de dankdag collecte.
Vergadering 25 november:
1. De penningmeester licht het resultaat t/m het derde kwartaal toe.
2. De eerste collecte zal in 2015 naar de diaconie gaan met uitzondering van de vaste
landelijke collectes. Eind 2015 is er een evaluatie.
3. Plan voor de herinrichting Beuk wordt gepresenteerd.
4. Er wordt een beslissing genomen over de aanschaf van de nieuwe stoelen.
5. De dankdag collecte is goed verlopen.
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Vergadering 12 januari: Voorbereiding actie kerkbalans
1. Actie kerkbalans en de folder die daarvoor gemaakt is wordt besproken.
2. Sectielopers worden uitgenodigd om op dinsdag 20 januari uitleg te krijgen over hoe
en wat bij de actie kerkbalans en hoe ze om moeten gaan met vragen van o.a.
diaconale aard.
3. Bespreken en invullen beleidswerkplan.
Vergadering 16 maart:
1. De voorlopige jaarrekening 2014 wordt besproken.
2. Toezeggingen zijn circa 120.000 euro, wat een mooi resultaat is. Er is positief
gereageerd op de folder en de kerkenraad wil komende actie kerkbalans weer graag
een folder uitbrengen. Mevrouw Boelens en de heer Van de Lageweg zullen dit
oppakken. De sectielopers waren ook erg positief. De kleine wijken zijn erg prettig.
Vergadering 1 juni:
1. De heer Wiebe van de Lageweg stopt bij het CvK vanwege zijn aanstaande
verhuizing per september 2015.
2. De heer Kees van Woerden zal in september 2016 aftreden vanwege verhuizing naar
Dronten.
3. De kas is gecontroleerd door de heer Cor Meijer en mevr. Claudia Boelens
4. Er wordt gesproken over de slecht werkende geluidsinstallatie en hoe dit op te
lossen.
5. De uitkomst van het overleg met de gezamenlijke CvK’s van Dronten, Swifterbant en
Biddinghuizen wordt door gesproken.
6. Eind van het jaar zal er een beslissing moeten komen over het wel of niet doorgaan
MFG fase twee
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Begroting 2016 Diaconie en ZWO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8a
Begroting > Begroting Diaconie en ZWO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inkomsten
begroting 2014
resultaat 2014
begroting 2015
begroting 2016

collectes
- Diaconie

€

3.400,00

€

3.594,36

€

3.400,00

€

5.000,00

- KiA

€

3.000,00

€

5.730,85

€

2.800,00

€

4.000,00

- Collecte ZWO

€

4.500,00

€

4.899,63

€

4.600,00

€

4.800,00

- HA

€

2.500,00

€

2.684,30

€

2.500,00

€

2.500,00

€

108,00

- huwelijks collectes
Giften
- WD

€

200,00

€

45,00

€

100,00

€

100,00

- diaconie

€

700,00

€

1.420,00

€

700,00

€

1.000,00

- vrijw zending bijdrage

€

4.500,00

€

5.383,42

€

4.300,00

€

5.000,00

kerktelefoon

€

700,00

€

374,50

€

600,00

€

500,00

zendingsbusjes

€

1.400,00

€

1.382,81

€

1.300,00

€

1.500,00

hulp in eigen dorp

€

100,00

€

-

€

100,00

€

100,00

€

-

zendingskalenders
rente

€

200,00

€

126,89

€

150,00

€

125,00

divers

€

250,00

€

1.064,95

€

250,00

€

250,00

sponsorkind kinderkerk

€

500,00

€

592,83

€

600,00

€

600,00

€

-71,50

€

27.264,54

€

21.400,00

€

25.475,00

collectebonnen
totaal inkomsten
uitgaven

€

21.950,00

begroting 2014

resultaat 2014

begroting 2015

begroting 2016

afdracht collectes
- diaconie
- KiA

€
€

500,00
3.000,00

€
€

1.784,86
5.730,85

€
€

800,00
2.800,00

€
€

2.500,00
4.000,00

- Collecte ZWO

€

4.500,00

€

4.899,63

€

4.600,00

€

4.800,00

- HA

€

2.500,00

€

2.684,30

€

2.500,00

€

2.500,00

€

108,00
€

100,00

€

100,00

- huwelijks collectes
Giften
- WD

€

200,00

afdracht vrijw zending bijdrage €

4.500,00

€

5.383,42

€

4.300,00

€

5.000,00

kerktelefoon

€

1.250,00

€

1.423,45

€

1.250,00

€

1.100,00

zendingsbusjes

€

1.400,00

€

1.382,81

€

1.300,00

€

1.500,00

hulp in eigen dorp

€

1.425,00

€

1.280,59

€

1.100,00

€

1.250,00

diaconaal quotum

€

1.000,00

€

836,40

€

1.000,00

€

900,00

Vorming & toerusting "intern"

€

200,00

€

70,00

€

150,00

€

100,00

abonnementen

€

75,00

€

74,00

€

75,00

€

75,00

bloemen

€

400,00

€

373,65

€

400,00

€

400,00

bankkosten

€

250,00

€

213,10

€

225,00

€

250,00

divers

€

250,00

€

662,49

€

200,00

€

400,00

€

500,00

€

592,83

€

600,00

€

600,00

€

-235,84

€

27.264,54

€

21.400,00

€

25.475,00

- diaconie

zendingskalenders

kosten kerkdiensten

sponsorkind kinderkerk
positief saldo
totaal uitgaven

€

21.950,00
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Begroot 2016

Begroot 2015

Werkelijk 2014

Werkelijk 2013

Inkomsten
Collectegelden
Door te zenden collecten (incl. Diaconie)
Dankdagcollecte
Verhuur Pastorie
Kerkdiensten
Benodigde vrijwillige bijdrage
Giften/subsidies
Solidariteitskas
Rente
inkomsten werkgroepen
Inkomsten Eredienst
Inkomsten Pastoraat
Inkomsten WJV
Inkomsten WVT
Consumptie na de dienst
Verkoop banken
Overige opbrengsten

12.000,00
12.000,00
10.000,00
7.000,00
120.000,00
500,00
4.400,00
3.750,00

15.000,00
8.500,00
10.000,00
7.000,00
120.000,00
500,00
4.400,00
3.500,00

850,00
700,00

1.200,00
700,00

TOTAAL OPBRENGSTEN

171.200,00

-

170.800,00

12.623,29
12.223,17
11.500,15
6.840,00
500,00
120.796,64
753,77
4.330,00
3.897,40

14.908,00
8.583,60
10.418,48
6.534,00
750,00
117.951,95
944,40
4.210,00
3.636,46

564,05
2.536,50
43,75

783,64
1.852,93

176.608,72

170.573,46

Kosten
Personele kosten
Salariskosten
Beschikbaar voor specifieke doelen
Vrijwilligersvergoedingen (incl organisten)
Overige personeelskosten

108.000,00
2.220,00
1.500,00
100,00

93.000,00
18.650,00
1.500,00
100,00
111.820,00

Huisvestingskosten
Onderhoud
Verzekeringen en vaste lasten
Overige huisvestingskosten
Bijdrage Voorhofcommissie

250,00
750,00
9.600,00

250,00
750,00
13.000,00

2.830,00
2.700,00
7.000,00
1.400,00
500,00
1.000,00
250,00

Resultaat

1.830,80
98.765,59

14.000,00

15.680,00

TOTAAL KOSTEN

1.097,20
-

3.339,12
701,20
1.996,50
4.225,00

1.900,00
2.200,00
7.350,00
1.400,00
250,00
1.000,00
250,00

Activiteit- en organisatiekosten
Drukwerk en porti
2.250,00
Publiciteitskosten (incl. kerkbalans)
400,00
Kosten telefoon en internet
200,00
Bestuurs- en vergaderkosten
4.500,00
Abonnementen
500,00
Kosten ledenadministratie
800,00
Kosten administratie (incl. loonadministratie en controle)
2.500,00
Kerkrentmeesterlijk quotum
6.700,00
Afdrachten solidariteitskas
2.750,00
Door te zenden collecten (incl. Diaconie)
12.000,00
Overige kosten (jubileum)
Rente en bankkosten
500,00
Onvoorzien
-

105.832,98

113.250,00

10.600,00
Kosten werkgroepen
Kosten Eredienst
Kosten Pastoraat
Kosten WJV
Kosten WVT
Kosten PR-cie
Consumptie na de dienst
Overige kosten werkgroepen

97.668,39

43,99
689,50
12.860,00
10.261,82

1.392,41
1.812,94
2.839,80
604,29
323,53
914,85
936,43
14.350,00

1.750,00
400,00
200,00
4.500,00
600,00
800,00
2.500,00
6.700,00
2.750,00
8.500,00
500,00
-

107.663,78

13.593,49
1.176,68
1.491,62
2.705,50
1.038,09
984,39
263,55

8.824,25
2.774,07
3.824,10
384,71
843,70
1.759,35
6.564,02
2.665,00
12.223,17
2.421,91
464,72
-

7.659,83
2.086,27
441,89
63,93
2.593,53
291,59
800,00
2.444,64
6.632,14
2.720,00
8.583,60
446,68

33.100,00

29.200,00

33.924,75

27.104,27

171.200,00

170.800,00

151.776,41

156.021,37

24.832,31

14.552,09

-

-

