Verslag gemeenteavond 2 mei 2017
1.
Welkom door vice-voorzitter mevr. Claudia Boelens
(Preses Erik Broekhuis is afwezig deze avond)
Claudia heet iedereen welkom, ook de mensen thuis.
Er zijn afmeldingen ontvangen van: dhr. Peter van Woerden, fam. Wiegersma, dhr. Henk
Tijsseling, mevr. Henny Meijer, dhr. Henk Klompe
2.
Opening door ds. Margriet van de Bunt
Ds. Van de Bunt opent de avond met gebed.
3.
Vaststellen agenda
Tijdens deze avond gaat het vooral om de zakelijke kant van ons gemeente zijn, maar ook
wat ‘zachte’ dingen zullen naar voren komen.
Er zijn geen toevoegingen op de agenda waarna deze wordt vastgesteld.
4.
Mededelingen
- 13 mei feest van Vrij en Vrolijk geloven in het kader van 500 jar protestantisme
- 29 mei kaderavond voor alle werkgroepleden / vrijwilligers
- 30 juni vrijwilligersavond
Vacatures
Ieder jaar is het zoeken naar invulling van de vacatures. Claudia stelt aan de aanwezigen de
vraag: Hoeveel vacatures denkt u dat er zijn? A) 0-10; B) 11-20; C) 21-30; D) 31-40
Meeste handen gaan om hoog bij antwoord C (21-30). Juiste antwoord is C, er zijn ca 27
vacatures. Per werkgroep worden deze in kaart gebracht.
- ZWO: 0
- Pastoraat: 5 seniorenbezoekers, 1 iemand voor de doelgroep 18-30 jarigen
- Eredienst: 1 (wordt uitgelegd later)
- Diaconie: 2 – notulist en secretariaat. (Huidige secretaris blijft wel in de Diaconie, maar wil
graag afbouwen)
- WJV: 15 – aantal bij doelgroep gezinnen; Refresh 2; kinderkerk 2; oppas 4; jeugdkring 3;
jeugdouderling 1; Joy4kids heeft ook een aantal vacatures. Wat betreft de oppas: in
augustus is er niemand ingeroosterd door de onderbezetting. En mocht er geen nieuwe
aanwas komen, dan zal er eens per maand geen oppas zijn.
- CvK: 3 – 1 vast lid voor CvK en 2 wijklopers.
Mevr. Aalderink vraagt of er voor de jeugd ook PR gedaan kan worden.
Jan van Dieren: voor jeugdwerk bezig met vacaturekrant. Deze wordt binnenkort uitgedeeld.
Er is ook een aantal vacatures uitgewerkt, liggen klaar op het podium
Positief: aantal functies is ingevuld
ZWO: Hannemarie van de Vliet
Pastoraat: Janny Muilwijk secretaris
Diaconie: Rob Timmerman wordt penningmeester
CvK: goede vooruitzichten op administrateur.
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5.
Seniorenpastoraat
Bij de stukken is het verslag van de meedenkochtend 28 maart 2017. Hierover zijn geen
specifieke vragen.
We kijken terug op een positieve ochtend. Er waren ca 40 senioren aanwezig. De morgen
werd geleid door Anne Doedens, Tineke Stuifzand en ds. Margriet van de Bunt. Er is met
name aan de orde geweest dat er nu minder mensen en minder (professionele) tijd
beschikbaar is. Er zijn veel goede dingen uit gekomen. Ook was er bij een aantal wel zorg
over met name het bezoekwerk aan mensen die elders verblijven en aan mensen op hoge
leeftijd.
Het voorstel wat besproken is:
- meer seniorenbezoekers nodig, we willen er graag 12 – 15. Hiermee willen we borgen dat
er (minimaal) eens per jaar contact is vanuit de kerk. Naast de al bestaande pastorale
contactmomenten zoals verjaardagsvisite en seniorenmiddag en bijvoorbeeld mogelijkheid
voor thee met de dominee. Er komt geen structurele (betaalde) hulp in het pastoraat.
- voor de zomer alle huidige seniorenbezoekers een keer spreken, hoe gaat het, wat heb je
nodig?
- na de zomer: starten met nieuwe bezoekers, meer investeren in vorming en toerusting van
de bezoekers. Bijvoorbeeld toerusting in hoe voer je het gesprek.
6.
Werkgroep eredienst
Ds. Margriet van de Bunt en ouderling Aaltje Timmerman vertellen hierover.
Werkgroep eredienst gaat op de schop. Nu: groep van 6 mensen die zo’n zes keer per jaar
bij elkaar komen. Er is een stoffig imago. Het is mooier als het een doorleefd geheel wordt.
Nieuwe opzet: minder vergadertijd en het komt ten goede aan de creativiteit.
Er komt een stuurgroep: ouderling eredienst en nog iemand erbij. Ds. Margriet neemt hier
voorlopig ook aan deel. Stuurgroep neemt initiatief om gemeenteleden uit te nodigen voor
voorbereidingen diensten. Daarnaast kunnen er ook subgroepen bezig zijn met specifieke
diensten zoals de Taizévieringen. Stuurgroep roept brainstormavonden bij elkaar.
Nog goed doordenken hoe er feeling blijft met alle groepen die met eredienst te maken
hebben, zoals beamer, bloemengroep, kinderkerk.
Vacature in de stuurgroep: liefst wat jonger persoon. Gemeentebreed werken, ander inzicht
in eredienst. Die ook Aaltje kan vervangen, en ook dingen ziet die zij niet ziet.
Wie het leuk vindt om mee te denken in een dienst of dienstencyclus: meld je aan bij ds.
Margriet of bij Aaltje.
Er komen ook oproepen wanneer er mensen nodig zijn.
Het gaat om één brainstormavond per dienst.
7.
Financieel verslag van Diaconie en ZWO
Penningmeester Jan van Woerden vertelt.
De twee bijlagen worden doorgenomen: resultaat 2016 – verschil met 2015
CvK heeft gift dankdag gedaan, dit is eenmalig geweest. Diaconie heeft deze gift besteed
aan een aantal goede doelen.
Huis-aan-huis collecte ZWO: afgelopen jaar meer dan jaar ervoor.
HA: verschil komt door 5 diensten in 2015 en 6 in 2016
Uitschieters: giften ruim 2000 meer, dit komt door Serious Request festival in Biddinghuizen
in december 2016.
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Vrijwillige zendingsbijdrage: is omlaag gegaan. O.a. door bloembollenactie in 2015 en een
extra collecte in 2015 is het verschil groot. Maar uiteindelijk valt het dus mee.
Sponsorkind kinderkerk: omhoog gegaan. Giften hiervoor lopen via de Diaconie.
Uitgavenkant: hulp in eigen dorp is ongeveer gelijk gebleven. Er wordt wel veel hulp
gegeven, is niet altijd in geld uit te drukken,.
Accountantskosten: verwachting dat dit komend jaar lager zal zijn. Het is een grote
uitgavenpost. Dat baart nog wel zorgen.
Bloemen: vanaf afgelopen jaar ontvangen de gemeenteleden die 90 jaar of ouder zijn een
bloemetje en ook de 50- en 60-jarige huwelijken.
Er is een positief resultaat over 2016.
Balans: eigen vermogen eind van het jaar.
Beleggingen = Oicocredit waar de diaconie al een aantal jaren aan meewerkt.
Reserves en fondsen:
- fondsen = o.a. Serious Request geld. Dat is gelabeld geld voor hulp in eigen dorp. Ook geld
van Kerk & Recreatie zit hier bij in.
Er zijn verder geen vragen over de cijfers van de Diaconie.
Mattie & Mattie:
In de pauze kunnen Annelies Leendertse en Corrie Foppen vragen hierover beantwoorden.
Annelies vertelt over de eetgroep bij de familie Van Hoof. Eén keer per maand komen er drie
mensen eten. Er is dan gezelligheid, gesprek en contact. Mensen zijn erg enthousiast
hierover. Het is van waarde om elkaar zo te mogen ontmoeten. Mochten er gemeenteleden
zijn die dit ook willen verzorgen, neem dan contact op met Annelies Leendertse of vraag aan
Miep en Roel van Hoof meer informatie.
Informatie over M&M zal eens per maand op de beamer komen, en eens per maand in de
GemeenteFlits.
--- PAUZE --Na de pauze meldt Claudia: er zijn nog drie vacatures: het beamerteam zoekt 1 à 2 mensen
erbij! En omdat Rob Timmerman penningmeester wordt van de Diaconie, stopt hij als
wijkloper bij CvK. Daar wordt dan ook een vervanger voor gezocht.
Bedankje
Ton Junte, Jan van Leeuwen, Peter van Woerden hebben veel werk verzet om de tuin van
de pastorie op te knappen. Namens ons allen – en in het bijzonder namens ds. Margriet –
onze hartelijke dank!
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8.
Financieel verslag en ledenaantal door College van Kerkrentmeesters
Het zijn conceptcijfers, want ook dit jaar is het resultaat van de Voorhof hier nog niet in
verwerkt.
Resultaat: ruim 24000 euro.
Onroerende zaken: verhuur pastorie
Vrijwillige bijdrage: in evenwicht
Collecten in de dienst: er is afgesproken dat deel van de eerste collectes naar de diaconie
gaat, daardoor is de opbrengst voor CvK lager.
Dankdagcollecte: loopt wat terug. In 2015 was deel van de collecte naar goede doelen via de
Diaconie, in 2016 teruggedraaid. Maar opbrengst is nog wel lager dan ervoor.
Er is ca 1400 euro aan giften ontvangen in 2016.
Lasten:
Kerkelijk gebouw: Voorhof en pastorie. Pastorie is opgeknapt. Voorhof: verwachting is geen
extra bijdrage nodig vanuit onze gemeente, met name door teruggave energiebelasting.
Pastoraat: lagere lasten dan begroot door later beroepen dominee (half jaar vacant in 2016)
en vertrek Jolanda Aantjes
Salarissen: organisten en combo.
Kosten beheer en administratie: deel van de begroting zal richting de werkgroepen gaan.
Balans:
Onroerende zaken = kerkgebouw en pastorie
Bijna 230.000 euro aan geldmiddelen.
Resultaat is toegevoegd aan de reserve
Fondsen: verjaardagsfonds en oecumenische activiteiten.
Ledenaantallen:
1-1-2016 985 leden
31-12-2016 939 leden
Daling 4,5%
Nieuwe inwoners hebben niet altijd binding met de kerk of willen deze niet opnieuw aangaan.
Verhouding tot actie Kerkbalans:
Gemiddeld zitten wij als gemeente op een daling van 3% (landelijk ca 2%)
Er komt nog een herinneringsbrief naar mensen die nog geen toezegging hebben gedaan,
we hopen dat er nog wat bij komt.
Afgelopen twee jaar mooie resultaten gehad.
Voorzichtige prognose 2017:
- verhuur pastorie +
- kerkbalans –
- onderhoud pastorie: in 2017 jaar niet nodig.
- meer salariskosten
Prognose: resultaat van ca 6000 euro.
Ervan uitgaande dat de Voorhof nog net zo draait als in 2016.
Anders zal het ongeveer op 0 uitkomen.
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Vraag mevr. Dille de Jong: hoe was het in andere jaren met nog geen toegezegde bijdrage?
Antw: We zijn overgegaan naar een nieuwe administrateur. In het verleden werd – op basis
van de eerdere toezeggingen in de jaren ervoor – een toezegging aangenomen, nu wordt er
vanuit gegaan: geen toezegging dus wordt niet meegenomen. We hopen dat het omhoog
gaat.
Mevr. De Jong heeft nog deze aanvulling later gestuurd: Nog even een aanvulling over mijn
vraag hoe het vorig jaar was met de opgaven voor kerkbalans.
Namelijk: Als ik zelf mijn bijdrage niet verhoog, dan is mijn reactie dat ze dan wel weten wat
ik zal overmaken, betalen. En geef ik de envelop zo zonder bedrag. Nu pas gehoord dat veel
mensen dat ook doen en heel soms mondeling doorgeven bij het ophalen dat het niet
verandert. Misschien meer benadrukken bedrag invullen ?
9.
Ontwikkelingen MFG 2e fase
(zie ook verslag van de informatieavond van 15 maart 2017)
- Teruglopende ledenaantallen en inkomsten zijn aanleiding geweest voor aanvang plannen
MFG2.
- Na de vorige informatieavond was er best veel onrust over het plan. Niet zozeer over het
ontwerp als wel over de financiën.
- Onzekerheid over afspraken met Stichting MFG2 kunnen we nu ook nog niet meer over
zeggen. Er zijn drie gesprekken geweest met de stichting.
- Er is een eerste Nieuwsbrief (“In de steigers”) verzonden, komende zondag komt deze voor
de niet-emailbezitters achter in de kerk.
- We blijven kerk om het gemeente zijn. Geen exploitatierisico, zo min mogelijk kosten.
Onze bijdrage kunnen geven aan pastoraat, het werkelijk gemeente zijn.
Aantal punten waar we op terug komen n.a.v. 15 maart:
- zaal 4 en 5 voor de jongeren?
In de kerkenraad is hierover gesproken. Ruimte voor de jongeren hebben we erkend. Zaal 4
en 5 voor multifunctioneel gebruik voor de kerk. Dus ook inrichting op de jongeren richten.
Dat het onze identiteit uitstraalt. Bijv op zondag ook als consistorie, of bijv vergaderingen
werkgroepen.
Op zondag is ook de ruimte boven te gebruiken voor de jongeren.
- Voorstel hoogtijdagen. Hoe gaat het als er een grote dienst is? Hoe diensten parochie?
• Om welke diensten gaat het dat het niet past?
– Kerst, Pasen, eeuwigheidszondag, kerstavond, schoolkerkdienst, Pinksteren.
• Wat gaan we doen als het niet past?
Als het niet past is het alternatief: Kerken in de sportzaal – daar passen we met ons allen in.
Ook ruimte voor bijv koor. Dan kan de parochie in onze kerk op dat moment.
Vraag mevr Dille de Jong: hoe is de akoestiek in de sportzaal?
Antw: de stichting gaat hierover en de sportzaal zal worden ingericht voor multifunctioneel
gebruik. Bijv ook multifunctionele vloer.
Meneer Bos: geeft het in de toekomst geen wrijving, wij in hun kerk? Maakt zich er zorgen
over.
Antw: er zijn afspraken met de parochie.
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Meneer Visscher: dit zijn wel de dagen dat de mensen die niet naar de kerk gaan en voor
hun gevoel in een sportzaal komen.
Antw: Er wordt ook rekening gehouden met inrichting.
Corrie Foppen: Kerst en Pasen – beginjaren waren er bijv kerkdiensten in de Meerpaal,
laagdrempelig. Wel moeite om met Eeuwigheidszondag in de sportzaal.
Antw: kijken hoeveel mensen er zijn. Om te kijken hoeveel mensen er komen. Gevoel wordt
wel onderkend. Eeuwigheidszondagdienst – we zullen kijken naar mogelijkheden dit in onze
eigen kerk straks te doen en niet uitwijken naar de sportzaal op deze zondag (bijv zaal 1/2/3
erbij betrekken).
Wim Kapteijn: kerkelijke bijeenkomst, bepalend: samenkomen in de naam van de Heer en
dan vallen de kerkmuren weg. Dan is bepalend wat er gezegd / geboden wordt.
Laagdrempeligheid kan hierbij een positieve rol spelen. Vertrouwde liederen zingen.
Wat als parochie op hetzelfde moment een belangrijke viering wil plannen?
Parochie eigen viering in zaal 1,2 en 3 omdat wij de gehele ruimte nodig hebben in de kerk.
Palmpasen: onze eigen tijden aanhouden, parochie andere tijd zoeken. Andere optie is:
parochie bijv om 9 uur en wij om 11 uur.
Zo is er nagedacht over hoe moeten / gaan / kunnen we het doen.
Welke kerktijden?
Houden zoals het nu is. Mei-sept 9.30 uur; okt-april 10.00 uur
Dhr. De Ruijter: je gaat ervan uit dat het plan doorgaat? Dat we met de gemeente er
financieel uitkomen?
Antw: door met hoe we het willen hebben. Hoe moeten we het dan doen? Nagedacht over
hoe zouden we het willen zien? Daarom nu al wel over nagedacht. We leggen dat nu voor
aan de gemeente. Financiële haalbaarheid is dan daarna.
Cor van Dijke: nagedacht om diensten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, oudejaarsavond
samen te doen?
Antw: dat moeten we zelf als gemeente ook willen. Wel goed om dat mee te nemen.
Dille de Jong: akoestiek sportzaal – regelt de stichting. Kan het ook een eis van ons zijn dat
we een goede akoestiek zijn?
Antw: wordt meegenomen, verwachting is dat dat al als eis is geformuleerd
Liset Vollebregt: begintijden van de dienst. Aan parochie vragen wat zij willen?
Antw: logische stap is kerkenraad – gemeente – parochie. Parochie heeft aangegeven naar
de zaterdag te willen. Ook omdat zij minder pastores hebben.
Wij zijn de eigenaar van De Beuk. Dus ook goed om zelf ervan te voren over na te denken
hoe je dit zou willen / zou zien.
Annelies Leendertse: hoogtijdagen. Mogelijkheid zou ook kunnen ene jaar wij vroeg en
parochie laat en andere jaar omdraaien.
Dhr. Jochemsen: in de vorige vergadering van geschrokken – hoop dat de banken niet terug
komen in de Beuk. Zwaar, gemeente wordt ouder.
Antw: op dit moment zijn de banken nog wel opgenomen in de tekeningen. Besef van zwaar
is bekend. Maar ook emotionele waarde bij sommige mensen.
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Mevr. Corry van Dijke: banken ingetekend op bovenste deel. Kan afgesloten worden met
deuren. Is het dan niet logischer om hier stoelen neer te zetten, zodat de ruimte
multifunctioneel gebruikt kan worden
Antw: tekening en indeling is nog niet definitief
Dhr. Bos: hoe is het met de (burger)gemeente, vb zoals nu in Swifterbant gaat het niet door.
Antw: wij doen geen zaken met de gemeente. Wij doen zaken met de Stichting, die doet
zaken met de gemeente. Gemeente Dronten ziet wel graag dat hier iets moois wordt
gerealiseerd
Dhr. Aalderink: wanneer kom je met cijfers?
Antw: we wachten op definitieve prijsbepaling, zodra ik cijfers heb om te delen zal ik ze
delen.
Dhr. Bos: orgel. Vb van een kerk in Elburg waar eerst een elektronisch orgel was en
uiteindelijk toch weer een gewoon orgel. Goed kijken of huidige orgel mee kan!
10.
Rondvraag
Er zijn geen aanvullende vragen meer.
11.
Sluiting
In het Nieuwe Liedboek staan naast liederen ook gebeden, wensen, gedachten. Ds. Margriet
van de Bunt sluit te avond af met het lezen van een gebed, geschreven door Sylvia Pearson.
(Voor wie het wil nalezen: blz 1337 van het Nieuwe Liedboek)
Een ieder wordt wel thuis gewenst en bedankt voor de aanwezigheid.
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