Notulen gemeenteavond woensdag 30 november 2016
1.
Welkom door preses Dhr. Erik Broekhuis
Dhr. Erik Broekhuis heet een ieder welkom. Ook de mensen thuis die meeluisteren via de
kerktelefoon / internet. Nog maar een paar weken geleden samen geweest in verband met de
gemeenteavond over MFG2.
Blij en enthousiast zijn geeft verbondenheid en kracht. Kracht die we mogen ontvangen van onze God
en Vader.
Ook dankbaar dat het financieel goed gaat met onze gemeente
Dank voor het goede werk van de penningmeesters van CvK en Diaconie.
In het voorjaar keken we vooruit naar de komst van ds. Margriet van de Bunt. Zij zal straks vertellen.
Over MFG2 blijven we u op de hoogte houden.
Dankbaar ook voor mooie diensten, organisten, band True Colors. In gedachten bij onze organist Cor
van Kooten die ziek is.
Dankbaar dat wij met zo velen onze kerk in stand mogen houden. Zoveel werk, ook achter de
schermen.
Wilt u of jij ook de talenten delen? Graag verwelkomen we jouw talent.
Dankbaar mogen we zijn dat we in vrijheid en democratie mogen leven en open en bloot ons geloof
mogen belijden.
Laten we ons leven blijven delen.
De preses leest een gedicht “samen op de goede weg”. En één in Jezus zijn.
2.
Opening door ds. Margriet van de Bunt
Ds. Van de Bunt leest een stukje uit het boek “Lichtpuntjes”. Naar aanleiding van Hebreeën 6:19.
Over hoop. Dat de hoop mag vlammen en dat we deze verder mogen delen.
3.
Afmeldingen voor de avond met kennisgeving
Dille de Jong, Aaltje Timmerman, Liesbeth Busch
4.
Vaststellen agenda
Er zijn geen aanvullingen. Agenda wordt vastgesteld
5.
Mededelingen door de preses
- Verslag van de avond 9 november en de vragen zijn afgelopen maandag in het moderamen
besproken. Op 12 december worden deze in de kerkenraad besproken. Dit is de weg die wij moeten
volgen.
- Afgelopen week positief overleg met PG Lelystad. Tot 1 maart 2017 blijft ds. Huib Stolk verbonden
aan onze gemeente. Ds. Van de Bunt zal hierover straks meer vertellen.
- Vanavond meerdere presentaties zien en horen. Na elke presentatie is er de gelegenheid om vragen
te stellen.
6.
Ds. Margriet van de Bunt vertelt
“Er was eens een dominee…”
Het is nog steeds wel wennen. Van te voren onderschat hoeveel tijd en energie het kost om ergens
opnieuw te beginnen. Verschillen tussen gemeentes zijn groot.
Kerk in het midden van het dorp. Biddinghuizen is een betrokken dorp. Er wordt veel met elkaar
meegeleefd.
Bezig met nieuw pastoraal beleid. Ds. Huib Stolk denkt hierover mee, samen met pastoraal
ouderlingen Peter van Woerden en Anne Doedens.
Overzicht om inzicht te geven in hoe de urenverdeling nu ongeveer is. Maar er is altijd ruimte voor
crisissituaties.
Vorming en Toerusting: dit seizoen gebruiken om te kijken waar staan we en waar willen we daar mee
heen? Volgend jaar een nieuwe start maken hiermee.
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Mevrouw. Groeneweg: compliment voor ds Van de Bunt, u bent nog zo kort hier en dan al zo’n
overzicht. Knap.

7.
Een presentatie van onze werkgroepen
Werkgroepen presenteren zich om de beurt aan de hand van een aantal dia’s met toelichting.
De presentatie zal ook op de website komen.
Pastoraat
- 50-75 kennismaking, luisteren, waar krijg je kracht van rol geloof en kerk
Pastoraat is er voor u. zij kunnen niet weten wanneer u hulp nodig heeft of behoefte heeft aan en
gesprek, geef het door!
Mattie & Maatje
- Agnes Kluifhooft, Annelies Leendertse, Corrie Foppen
Deze week komt er een nieuwsbrief.
- vraag Mevr. Groeneweg: of er al gebruik van wordt gemaakt?
Annelies Leendertse: kan meer dan nu. We zijn faciliterend aan de vragen. Als er vragen komen
koppelen we de mensen. Gestart in februari. Er is een aantal dingen gekoppeld. Vb. samen eten,
vervoer, fiets voor iemand. Als er een vraag binnenkomt gaat er iets mee gebeuren. Er wordt gekeken
hoe er weer nieuwe input kan komen.
- vraag Dhr. Leo Arnoldus: kunnen de vragen op de site worden ingevuld worden?
Annelies: ja, dat kan. Er staat een link
Diaconie
- Harm Tolsma vanaf september voorzitter, overgenomen van Corrie Foppen, die is nog steeds heel
actief in de diaconie. Goede groep met elkaar.
Harm vertelt over Serious Dorpsfestival. Dit jaar ontvangt de Diaconie daar een bijdrage van. Vrijdag
16 december start. Het komt ten goede aan de stille armoede in Biddinghuizen.
- vraag Dhr. Arnoldus: samenwerking tussen Diaconie en MDF?
Antw: contacten zijn waardevol. Goede contacten, ook ten aanzien van de stille armoede.
- vraag Dhr. Kapteijn: Staat diaconie met een stand bij SR?
Antw: ja
- vraag Dhr. Kapteijn: je leest over waar de armoede mee te maken heeft. Maar soms mis je de goede
achtergrondinformatie, is het mogelijk dat er eens een artikel komt over hoe mensen in deze situatie
terecht komen
Annelies Leendertse: Werkt bij MDF. Er is op dit moment een aantal programma’s op tv die inzicht
geven over hoe mensen in armoede verzeild raken. Is redelijk kloppend met hoe het hier gebeurt. Vb.
“Schuldig” op NPO2.
ZWO
De dia spreekt voor zich. ZWO is bekend.
College van Kerkrentmeesters (CvK)
- Dankdag 9400 euro!
- vraag Leo Kluifhooft: miste hoe we ervoor staan, er is geen balans bij
Claudia: klopt. Maar we staan er goed voor.
Werkgroep Eredienst
- Cor van Dijke: had gehoord “suffe werkgroep”, wat doen jullie eigenlijk? maar we zijn volop bezig.
O.a. nu door nu door nieuwe dominee. Er komt bijvoorbeeld een ‘werkavond’ voor de hele gemeente
over liturgisch bloemschikken
- vraag Annelies Leendertse: zag dat er maar één Taizéviering is geweest dit jaar. Komen er wel weer
twee?
Cor van Dijke: 2017 zijn er twee.
- vraag Dhr. Arnoldus: beleid van de kerk om teruglopend aantal leden te verminderen? Missionair?
Cor: Eredienst doet dat door diensten
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Ds. Margriet van de Bunt: uitdaging voor de hele PKN. In Biddinghuizen is best goed. Kerkgang is
hoog in verhouding. Er komen mensen van verschillende leeftijden, veel kinderen. Dat is uniek.
Mogen we blij en dankbaar voor zijn. PKN 2025 hoe gaan we de toekomst in? Allerlei vragen moeten
nog besproken worden.
PRcommissie
Tineke vertelt namens PRcie
- vraag Mariëlle Steeneveld: PRcommissie doet mooi werk, mooie uitstraling. Oproep aan de
werkgroepen: je kunt niet verwachten dat PRcie / scriba nieuws kan ruiken. Als we vinden dat we
missionair moeten zijn, moeten we dat ook zelf etaleren. Midden in de maatschappij staan.
Werkgroepen moeten antenne hebben voor nieuws en het doorgeven. Hoe betrekken we jongeren?
Nieuwe dominee spreekt aan. Maar mensen die niet daadwerkelijk binnen zijn zien het niet.
- Dhr. Jochemsen merkt op: in de foyer hangt een bord waarop informatie gedeeld kan worden.
- Mevr. Wiegersma: zou graag willen dat mensen dat mensen van die boven de 80 zijn vermeld
worden wanneer ze jarig zijn.
Dhr. Van Dijke: Gemeenteflits staat weinig nieuws in. Kunnen de past. Mededelingen erin?
Peter van Woerden antwoordt: huwelijksjubilea worden bijgehouden en gevraagd of dit gedeeld mag
worden. Er zal wel toestemming gevraagd moeten worden aan 80plussers of ze dit willen.
Cor: misschien juist 90+?
Er zal naar gekeken worden door pastoraat
Werkgroep Jeugdvorming (WJV)
Jeugdwerk zal meer relatiegericht worden, minder aanbodgericht.
Jeugdkring zoekt nog leiding!
- Mariëlle: krijg energie en inspiratie van de vlag van Joy4Kids, kinderkerk zoveel kinderen! Dat zie je.
Wat ik mis is hoe zit het met de joy van de rest van de gemeenteleden?
Jan van Dieren: in de WJV zijn alle groepen vertegenwoordigd. Overstap naar de volgende groepen
wordt besproken.
Mariëlle: het is veel niet zichtbaar.
Ds. Margriet van de Bunt: hoe kunnen we de verbinding leggen wordt naar gekeken, ook binnen
pastoraat. Gaan we naar kijken en ook hoe we dit kunnen delen.
Peter van Woerden: er is in werkgroep pastoraat een vacature voor jeugdpastoraat.
PAUZE
8a. Begroting Diaconie en ZWO
- Inkomsten: collectes Diaconie en Kerk in Actie in 2017 hoger begroot dan in 2016. Komt doordat de
eerste collecte voor diaconie is of doorgestort wordt via diaconie
Giften: 1500 euro is hoger begroot. Er komen meer giften binnen. Gift via SR komt op deze post
straks. Is een mooi lichtpuntje! We zijn kerk in het dorp.
- Uitgaven: Kerktelefoon er zijn nu nog 4 lucaskastjes.
Hulp in eigen dorp. Zelfde begroot, maar het armoedebeleid blijft. In 2015 18 maal hulp, in 2016 tot nu
toe 16 keer. Kan zijn dat Diaconie nog niet overal bekend is. En er komt ook een folder van de
Diaconie.
- Accountantskosten: ANBIverklaring en externe accountant moet het controleren.
- Bloemen: iedere week bloemengroep, maar diaconie gaat ook voor de kerst naar de mensen die bij
onze gemeente horen en buiten het dorp verblijven.
- Het is een begroting.
- vraag Dhr. Tietema: wat betaal ik als ik luister via kerktelefoon of via internet?
Jan van Woerden: per maand ca 30 euro aan de KPN plus het gebruik van het internet. als u luistert
via internet is 6 cent per uur.
Robert Wester: luisterkosten via internet die kosten betaalt te kerk. Luisteraar betaalt hier niets voor.
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8b. Begroting College van Kerkrentmeesters
- Bijdrage levend geld blijft mooi op niveau.
Onroerende zaken: huur pastorie, was in 2016 niet volledig verhuurd.
Werkgroepen en overige opbrengsten: zitten geen opbrengsten WJV in en geen opbrengsten
consumpties na de dienst. Deze zijn uitgesplitst.
- Uitgaven:
Er is ook geld begroot om dominee Van de Bunt te ondersteunen, vb inhuren ds. Stolk.
Huisvestingskosten: meest spannende post in de begroting. Als de plannen voor MFG2 doorgaan, zal
er veel gebeuren. Nu bijdrage op dezelfde hoogte gehouden. En reserve in gebouwd.
- WVT: staat nu 0 maar nu er bekend is dat er een doorstart komt, zal dat gaan wijzigen.
- Joy4Kids: hoog bedrag heeft met lengte van programma te maken en ook met het aantal vrijwilligers
wat actief is.
- Jannie Hessels: VoorhofVakantieClub?
Antw: komt mogelijk weer terug.
Jan van Dieren: gezinsdienst is er nog.
9.
MFG fase 2 – door mevr. Claudia Boelens
- Mevr. Claudia Boelens legt uit: Het is niet altijd mogelijk alle vragen te beantwoorden, wat ik kan
vertellen vertel ik. In het belang van het proces en in het belang van onze kerk kan ik soms niet alles
vertellen.
- Tekening: toiletten beneden – is besproken met de architect. Er is een oplossing voor gevonden. Er
komen meer toiletten beneden.
Lift: het is niet mogelijk de lift centraler te plaatsen. Dan zou je een tweede lift moeten doen. Maar
doordat er nu meerdere toiletten beneden zijn, is de noodzaak minder. En kosten tweede lift ook
hoog.
Zalen aan pleinkant zijn meegenomen in MFG-mogelijkheid. Zalen aan de kant van de parkeerplaats
van ons.
- Geluidsadviesbureau: werkt aantal opties uit om de akoestiek te optimaliseren. Zodra daar meer
over bekend is hoort u dat.
- Tijdspad: bouwkundig advies is afgerond. Bouwcommissie is nu druk bezig met advies inrichting
Er is hulp nodig voor meedenken in inrichting.
Wanneer er rekening mee moet worden gehouden met de bouw (bijvoorbeeld verlichting) dan kan
daar rekening mee worden gehouden.
Half januari advies bureau en advies inrichting. 25 januari presentatie aan het moderamen.
- Communicatie:
Gezamenlijk traject. Communicatie vindt gezamenlijk plaats. Biddinghuizen Actueel van deze week
staat een mooi artikel waarbij alle vier de logo’s vermeld.
- Vraag Jan Post: 25 januari moderamen?
Claudia: eerst moderamen, dan kerkenraad, dan gemeente. Stappen worden op deze manier gezet.
- vraag Cor van Dijke: welke architect? Is deze gespecialiseerd in kerkbouw?
Claudia: denk het wel. Martijn Linde (Linde Architectenbureau)
- vraag Dhr. De Ruijter: is er voldoende ruimte om spullen op te bergen. Vroeger gezweet om de
kelder te graven. Komt er een kelder?
Claudia: er is geïnventariseerd wat we nu aan opslag hebben in de kerk. En de stichting heeft
geïnventariseerd bij de gebruikers
- vraag Dhr. Arnoldus: hoe is het met de ruimte voor de jeugd?
Claudia: jongerensoos op de eerste verdieping voor algemeen gebruik.
- vraag Mariëlle: communicatie – traject is dat uniek? Heeft een mooi verhaal wat voor bepaalde
kranten / bladen interessant is. Nemen jullie dat mee?
Scriba: komt goed
- Leo Kluifhooft: overige huisvestingskosten bij begroting CvK. Wat is de status van de
Voorhofcommissie bij nieuwe huisvesting? In begroting staan kosten nieuwe huisvesting
Claudia: VHCie zal eindigen als gebouw verreist. Wanneer dat is kan niet gezegd worden nog. Er is
nog niets zeker over. Overige huisvestingskosten: bouw uitruilen is wel uitgedacht, maar voro
inrichting zullen er kosten zijn. Er is daarover nog niet veel bekend.
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- vraag Dhr. De Wolf: gelezen dat in januari 2018 zaak compleet hebben. Is dat realistisch? Is dat
haalbaar?
Claudia: het artikel in BA is gezamenlijk opgesteld. Planning als het voorspoedig verloopt.
- vraag Dhr. Tijsseling: hebben we een zaal verspeeld t.o.v. de vorige presentatie? Hoe zit het met de
zalen aan de pleinkant?
Claudia schetst hoe het nu is en wat extra is. We zijn ervan uit gegaan wat hebben we nodig op de
zondagmorgen. In het huidige plan zit meer ruimte dan in het oorspronkelijke plan.
Erik: na 9 november is de feedback meegenomen naar de architect. Wand tussen de drie zalen aan
de pleinkant is schuifwand.
Dhr. Tijsseling: Waar ligt de juridische grens?
Claudia: ons grondgebied verkopen aan de stichting en wij de grond van de RK. Dat is het
uitgangspunt
- vraag Mariëlle: alles is dus multifunctioneel, behalve op zondag.
Claudia: nu is de Voorhof ook multifunctioneel. En dat gebeurt in het nieuwe gebouw ook weer.
Gebouw staat mooi in het midden van het dorp. Mooie gelegenheid om binnen te treden ook door de
week
- vraag dhr. Tijsseling: in de toekomst een huuropbrengst van de zalen die we verhuren?
Claudia: nog geen uitspraak over doen ook in belang van het proces
- Harm Tolsma merkt op: we zijn heel erg gefocust op eigen gedeelte. Maar bijv EC zijn ’s avonds ook
veel zalen beschikbaar.
- vraag Corry van Dijke: wat met een grote uitvaart.
Claudia: als er een grote uitvaart is sportzaal beschikbaar. Is ook op 9 november besproken
- vraag Mevr. Groeneweg: waar gaan de RK kerken?
Claudia: er moet een pastoraal steunpunt komen. En kerkzaal wordt naar gekeken hoe we dit kunnen
doen.
10.
Rondvraag
- Tineke Stuifzand: Kerstmarkt op 16 december – vrijwilligers gevraagd
- Martin Zwarteveld: collecterooster – tweede collecte is vast voor werkgroep- en organisatiekosten?
Claudia: er zijn al verschillende benamingen voor geweest. Het is voor kerkenwerk. O.a. koffie,
werkgroepkosten.
Martin Zwarteveld: gevoel als ik mijn jaarlijkse bijdrage geef en dankdagbijdrage dat dan de
organisatiekosten betaald worden. Graag zien dat het voor een ander project is, bijvoorbeeld
orgelfonds.
Claudia: om de begroting sluiting te maken gebruiken we ook de tweede collecte nodig.
11.
Sluiting – we zingen samen Lied 423 “Vaya con Dios”
Preses Erik Broekhuis: We hebben geprobeerd zo goed mogelijk met u te delen. Dank dat u er was
vanavond!
Digitale piano is er nu net. Hans Aantjes zal ons begeleiden bij het slotlied.

Nu wij uiteengaan vragen wij God:
ga met Uw licht voor ons uit!
Nu wij uiteengaan wens ik jou toe:
Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu!
Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met Uw licht voor hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu!
Voor alle mensen in deze stad:
Vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
Ga met God! Vaya con Dios en a Dieu!
Tekst: Sytze de Vries
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