Verslag gemeenteavond 28 november 2019
Aanwezig: 63 gemeenteleden
1. Welkom door preses Jan Klopman
Preses Jan Klopman heet iedereen welkom. Hij noemt de afmeldingen die ontvangen zijn.
2. Opening
Preses Jan Klopman opent de avond met een gedicht van Jelly van Waal, over bidden.
Ds. Margriet van de Bunt spreekt een gebed uit
3. Vaststellen agenda
Deze wordt vastgesteld, opgemerkt wordt dat de agenda van vanavond na de pauze in
volgorde van punten gewijzigd is ten opzichte van de gedeelde agenda vooraf.
4. Mededelingen vanuit de kerkenraad
4.1 Naar aanleiding van verslag gemeenteavond 19 juni jl.:
Er is een vergissing gemaakt met het verslag van gemeenteavond 19 juni. In de
gepubliceerde versie miste een passage. Inmiddels is de juiste versie gepubliceerd online.
Met dank aan het gemeentelid dat dit heeft gemeld.
4.2: Oudejaarsavond:
Er is geen voorganger hiervoor te vinden. Onze eigen voorganger kan niet voorgaan.
Preses Jan Klopman legt de aanwezigen voor: Heeft u een idee hoe we kunnen oplossen?
- een ouderling kan voorgaan
- is het een eredienst? Nee. Misschien met een groepje vanuit eredienst een viering
organiseren.
- samen met de parochie? Die hebben geen dienst.
- Ineke van Ruler biedt aan mee te willen denken in het opzetten en leiden van een dienst
door gemeenteleden. Na afloop van de gemeenteavond meldt zich bij Ineke een aantal
andere gemeenteleden waarmee een voorbereidingsgroep is geformeerd.
5. Begroting College van Kerkrentmeesters
De begroting is uitgelegd door voorzitter Claudia Boelens van CvK en sluit op € 2.500
negatief. Hierbij wordt de aantekening gemaakt dat de onzekerheid groot is. Mocht het nodig
zijn, dan zal er gedurende 2020 een aangepaste begroting komen.
Op basis van de huidige financiële situatie van onze gemeente is er besloten door de
kerkenraad een andere verdeling van de collecteopbrengsten in 2020. De verdeling van de
opbrengst eerste collecte wordt jaarlijks door de kerkenraad vastgesteld.
Vragen:
Vraag: Voorhofcommissie valt nu 100% onder CvK. VOC is opgeheven en het geld wat op
de rekening stond is nu in beheer van CvK. Is dat duidelijk gemerkt dat het geld is?
Antw: geld zal gebruikt worden voor de inrichting van het gebouw. Het is gemerkt geld.
Vraag: Kosten voorhofcommissie zijn erin verwerkt, hoe komt het dat omzet buffet niet
vermeld is?
Antw: We gaan ervan uit dat er geen opbrengst meer is vanuit buffet in het nieuwe jaar.
Komt terug in bijdrage Voorhofcommissie, het is een saldopost geworden
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Vraag: Kosten van kostersechtpaar hiermee gedekt? Is € 24.000 niet aan de lage kant?
Antw: Nog geen zekerheid over hoe de toekomst eruit ziet. Dit is de ‘best guess’ in die zin.
Vraag: Opbrengst levend geld. Welk percentage wordt gehanteerd voor de afschrijving van
de onroerende zaken?
Antw: bij de bouw wordt gekeken naar hoe lang iets mee gaat, is per onderdeel bekeken.
Opmerking: Gevolg is over vijf jaar dan scheef lopen? Die 30.000 blijft staan.
Antw: Er is nu een opgebouwd eigen vermogen. Manier om dit af te bouwen is negatieve
cijfers, is in de meerjarenbegroting voorzien.
Opmerking: Vermogen wordt toch uitgegeven aan de bouw?
Antw: Dit is een liquiditeitstechnische vraag, is anders dan vermogen.
Vraag: Maar over zes jaar nog steeds die 30.000
Antw: Negatief draaien en dat is de manier om je eigen vermogen te laten dalen.
Vraag: Waar vallen huidige kosten energie onder? En hoe is dat straks? Is er meegenomen
dat daar besparing op komt?
Antw: Er wordt rekening mee gehouden. We gaan kleiner wonen. Qua onderhoud geen tot
weinig kosten, van het gas af. Zoveel mogelijk energieneutraal.
6. Begroting Diaconie en ZWO
- Voorzitter van de diaconie, Harm Tolsma, merkt op dat het voor de Diaconie jammer is dat
de eerste collecte anders verdeeld moet gaan worden. Maar komende jaren wordt dat steeds
weer bekeken.
In de begroting zijn daarom de opbrengsten van de collectes lager begroot.
Verhuizing kost tijd en energie, maar geeft ook financieel veranderingen.
Inkomsten:
- Diaconie heeft ook dit jaar giften mogen ontvangen. Erg blij mee.
- Kerktelefoon: De Lucaskastjes zijn niet meer in werking. Het is nu alleen maar meer via
internet.
Uitgaven:
Ten opzichte van de eerdere begrotingen zijn er niet veel verschillen. Alleen in de collectes,
zoals benoemd.
Vragen vanuit de gemeente:
hVraag: waar komt het verschil bij de post Hulp in eigen dorp vandaan?
Verschil komt omdat er vanuit het dorp weinig hulpaanvragen binnenkomen.
Vraag: In verleden kregen we veel aanvragen via MDF, hoe is dat nu?
Antw: De contacten zijn goed. Maar er wordt weinig beroep op ons gedaan.
Vraag: We doen goede dingen voor andere mensen. Maar veel gaat naar KiA en naar
buitenland, naar organisatie PKN. Maar zijn er in het dorp ook geen andere plekken waar
geld nodig is?
Antw: Ook contacten met bijv. De Kans zijn aanwezig. Met vraag voor financiële steun. Deze
plannen moeten nog uitgewerkt worden.
Opm: Mooi, anders gaat het naar organisaties waar je weinig beeld bij hebt. Mooi dat het via
de eigen kerk kan.
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Antw: We worden wel benaderd door mensen die weten dat diaconie er is, er wordt dan hulp
gevraagd.
Vraag aan de gemeente: is er iemand die als taalmaatje wil / kan fungeren voor Syrische
vluchtelingen in Biddinghuizen? De vraag komt vanuit Huis voor Taal.
Voorbeeld: fietsenplan in gemeente Dronten loopt erg goed, er zijn zelfs fietsen te weinig.
Dus mochten er nog fietsen zijn, graag melden.
Diaconie is blij met de nieuwe mensen. Bezig met het voor iedereen zo gunstig mogelijk
houden.
Vraag: Voelhorens, is dat het probleem? Organisaties die bij mensen thuis komen, heeft
diaconie daar contact mee? Zodat zij dingen door kunnen geven (vb Icare, Allerzorg)
Antw: Ja, of mensen zijn te angstig om te vragen. Doorgeven vanuit organisaties mag niet
zomaar, vanwege privacy. Gemeente Dronten heeft ook veel instanties waar hulp gevraagd
kan worden.
Vraag: Kerstpakketten samen met parochie. Nu ook dorpsbelangen? Is daar overleg over
Antw: Vorig jaar ook. loopt via de IJsvogel. Kunnen / willen geen namen geven. Het zou dus
kunnen dat mensen van twee kanten iets krijgen
Vraag: Avondmaal: graag de diakenen met de wijn verder weg van de dominee zodat er
voldoende tijd is om brood te eten.
Antw: Wordt al geprobeerd, heeft de aandacht.
7. Wat we kunnen delen over verbouwing en verhuizing
Verbouwing / verhuizing: Er wordt gebouwd, iedereen kan het zien
Planning: op dit moment gaan we er nog steeds vanuit dat de aannemer eind maart/medio
april oplevert. Hierna hebben we 4 weken verhuistijd waarin het pijporgel wordt verplaatst, de
geluidsinstallatie verder wordt geïnstalleerd en waarin we de kerkzaal en stilteruimte verder
inrichten.
Fondsenwerving blijkt een activiteit te zijn waarvoor je een hele lange adem moet hebben.
Cees van Ruler heeft dit voor ons in gang gezet en hij heeft ook zeker successen geboekt.
Hem is echter ook gebleken dat dit zeer veel tijd vergt. Op verzoek van Cees zijn we daarom
op zoek gegaan naar een professioneel bureau en die hebben we gevonden. Het bureau
heet 2Select. Ze hebben veel ervaring op het gebied van fondsenwerving voor kerkelijke
gemeenten. Ze werken met een vast tarief, dus niet no cure no pay. (Afhankelijk van het op
te halen bedrag werkt dit in ons voordeel of nadeel.)
Financieel gezien zijn de basisinvesteringen allemaal gedekt. Voor de opties geldt dat
hiervoor op dit moment niet voldoende financiële middelen zijn. We hebben zoals gezegd
nog geen helderheid omtrent het kostersechtpaar en ook het bedrag wat binnenkomt via
fondsenwerving is nog onbekend. Tegelijkertijd is er de wens om de kerkzaal in te richten
met nieuwe stoelen met name vanwege de aangescherpte regelgeving. Dus ja, we gaan ons
verdiepen in nieuwe stoelen, maar op dit moment gaan we ervan uit dat we de huidige
stoelen en banken meenemen.
Maar er is wel de wens om nieuwe stoelen te plaatsen, met name ook vanwege de nieuwe
regelgeving. We gaan ons er wel in verdiepen, maar op dit moment gaan we ervan uit dat de
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oude meegaan. Vanwege de onzekerheden die er zijn. Kan dus wel zijn dat er ‘proefstoelen’
komen. We zijn voorzichtig.
Uit de Janboel:
- WC-papieractie heeft € 3.350 netto opgebracht
- Oud ijzer: we willen dit gaan inzamelen. Kan bij gemeentelid op het erf. Jan van Dieren en
Ton Junte zijn hiermee bezig. 14 maart: buitenwegen langs gaan voor oud ijzer.
- Lentemarkt: zaterdag 9 mei is deze jaarlijkse activiteit (vh. Plantenmarkt).
- Sponsormaaltijd / dienstenveiling: mogelijk 7 maart.
- Op de rekening nieuwe voorhof is gift ontvangen van 1000 van een gemeentelid. Dank
daarvoor
- Verkoop tafels: Vintage tafels. Niet kapot te krijgen. Te koop voor 2 euro. Kan tm 6
december.
Vraag: Is het te onderzoeken waard om de ramen van het Schip te veilen. Er zijn vast
mensen die zo’n raam willen.
Antw: de ramen zijn ingekit met asbest. We mogen ze niet zo verkopen. We kijken naar
mogelijkheden
Vraag: Hoe is dat met dat onderzoek afgelopen?
Antw: Heemschut is geweest. Zij concluderen: waardevol kunstwerk. Ze hebben een offerte
uitgebracht om de ramen te verplaatsen en ze geven geen garantie dat het heel eruit komt.
Zij hebben geen fondsen oid beschikbaar, kunnen geen financiële steun bieden hierin.
Ramen zouden voor ons een grote kostenpost zijn.
Er is nu geld voor de basisinvesteringen en niet voor opties. Wellicht dat fondsenbureau iets
weet.
Kunstwerk wat nu boven de hoofdingang zit: planning is dat dit gesitueerd gaat worden op de
plek waar nu de nooduitgang zit, deze wordt namelijk verplaatst.
8. Vanuit de beleidsplancommissie
De beleidsplancommissie bestaat uit:
Marianne Groeneweg
Piet Vermeer
Tineke Stuifzand (vanuit de kerkenraad)
Maarten Jochemsen
Sanne Post
Ineke van Ruler
Opdrachtdoel:
Vormgeven van een beleidsplan, met het oog op de toekomst:
- bestendig gemeente zijn
- continuïteit van de gemeente
VILT-waarden:
Verbinding, inspiratie, liefde, trouw
Waarden zijn niet zo geland in de afgelopen jaren. Nog steeds passen deze waarden bij
onze gemeente, wel meer inhoud aan geven. De beleidsplancommissie kijkt naar op wat
voor manier er meer inhoud aan gegeven kan worden zodat ze meer gaan leven in de
gemeente.
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Tot nu toe:
9 keer bij elkaar gezeten. Elkaar leren kennen. Moeilijke vragen gesteld en besproken.
Hieruit zijn twee kernvragen gekomen:
1. Wat is de identiteit van ons als protestantse gemeente (binnen de PKN)?
2. Dit zijn de VILT-waarden: verbinden, inspireren, liefhebben en trouw zijn. Wat
betekenen deze waarden voor jou in relatie tot gemeente zijn en/of in het geloof?
Gesprekken aan de hand van twee kernvragen zijn gehouden op:
7 november met een klankbordgroep van gemeenteleden
18 november met de kerkenraad
Waarin onderscheiden we ons? Kunnen we dat aangeven?
7 en 18 november waren mooie avonden. Leverde mooie gesprekken op en goede input.
In januari gaan we weer verder als beleidsplancommissie.
Opzet maken: welke onderdelen? Hoe gaan we schrijven?
Planning is dat het beleidsplan in juni af is.
9. Komende activiteiten
• 30 november : Joy4Kids
• 7 december : Tijdens de Winterfair is de Kerk open van 16.00-20.00
• 18 december : Seniorenmiddag 14.30-16.00 en daarna hapje en drankje
• 24 december : Kinderkerstfeest
• 24 december : Zingen onder de Toren (op Het Plein, i.s.m. De IJsvogel)
• 24 december : KerstVoetTocht
• 29 december : TOP2000 dienst 16.00 uur. Lijsten inleveren kan tm zondag a.s.
• 31 december : Oudejaarsdienst
- Voor 7 december kunnen vrijwilligers die een uurtje als gastvrouw / -heer in de kerk willen
zijn zich melden bij Tineke. Andere jaren was winterfair op kerkplein en winkels, nu op
maaiveld.
- Verlichting wordt opgehangen aan de toren.
10. Rondvraag
Vraag: Er stond in het activiteitenoverzicht in de Info-Wijzer vermeld dat er een
seniorenochtend voor 75+ was op de tweede dinsdag maart. Deze is niet geweest. Wel was
er de verjaardagsvisite voor 80+. Ik heb de seniorenochtend wel gemist. Vond het erg
jammer dat deze er niet was. Dus graag komend jaar graag wel.
Antw: Goed dat u het aangeeft. De kerkenraad zal hier met pastoraat aandacht voor hebben
zodat deze in het komende jaar wel weer plaatsvindt.
Vraag: Waarom staat er niet meer per wijk in wie het aanspreekpunt is?
Antw: Noodzaak van wijkindeling is vervallen, was eerder voor predikant en pastoraal
werker. Voor zowel Diaconie als CvK is er een centraal adres waar mensen contact mee op
kunnen nemen, dit is niet meer per wijk / sectie. Nu is het alleen maar meer administratief.
Vraag: Je weet nu niet wie er komt van diaconie en van CvK. Dat wordt wel gemist
Antw: we nemen dit mee.
Opm.: Fijn dat er zoveel voor de jeugd wordt gedaan.
Vraag: Ook n.a.v. het activiteitenoverzicht in de Info-Wijzer: wat is de reden dat er geen
avond met spreker is geweest in maart 2019?
Antw: soms is het moeilijk om alsnog iets te regelen. Het was wel de bedoeling.
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Vraag: Bij Omroep Flevoland heb ik iets gezien over MFG in Biddinghuizen. Ging over
nieuwbouw kerk. Graag nog even vertellen: wat is verschil tussen MFG en kerk?
Antw: kerk is apart gebouw, maar maakt wel deel uit van de zalen die gehuurd kunnen
worden vanuit het MFG. De start is vanuit de kerk. Het is één multifunctioneel gebied. Nu ligt
de aandacht meer op de kerk omdat daar de start is geweest.
Opm: Het waren mensen vanuit onze kerk, actie voor nieuwbouw van onze kerk. Maar er
werd gesproken over MFG, dat zorgt voor verwarring. Wees alert op welke term je wanneer
gebruikt. En dat voor dorp en anderen duidelijk is welke acties vanuit onze gemeente worden
gedaan voor onze eigen kerk.
- Wat de bouw betreft: Er is een gezamenlijke opdracht gegaan naar de aannemer.
- Erik Broekhuis is sinds oktober 2019 voorzitter van bestuur Stichting MFG2.
Opm: ik wil graag mijn zorg delen – afgelopen maanden viel mij op dat er in de
wandelgangen negatieve uitlatingen worden gedaan richting kerkenraad en onze predikant.
Ga naar kerkenraad (inloopmoment), of naar betreffende persoon. Het geeft meer onrust
deze wandelgangen. Graag voor waken. Blijf open, eerlijk en met respect.
Preses onderkent dit en dankt voor het delen van deze zorg. En spreekt uit: kom naar ons
toe, wellicht niet altijd het antwoord wat gewenst is, maar we luisteren. En doen ons best het
met u samen te bespreken.
Op de kerkenraad is dit hierna ook aan de orde geweest. Aanvullend wordt er opgemerkt dat
gemeenteleden elkaar ook aan mogen spreken op dat wandelgangen niet de juiste weg zijn.
11. The Circle of Churchlife
Aanleiding: hoe kunnen we laten zien wat er allemaal gebeurt in onze gemeente, voor en
achter de schermen? In het komende deel wordt u meegenomen in deze kringloop van het
kerkleven.
Er wordt een verhaal verteld aan de hand van foto’s / sketches wat begint met een jong stel
wat in Biddinghuizen is komen wonen, zwanger en op zoek. Het leven van dit kind wordt
gevolgd. Van doop, oppas, kinderkerk, Joy4Kids, jeugdwerk, kampeerweekend, actief zijn in
de kerk, seniorenbezoek. En eindigend met dat het leven eindig is. Er wordt een verbinding
gemaakt met Eeuwigheidszondag en met Advent.
Aansluitend is er een film met foto’s van activiteiten / gebeurtenissen van het afgelopen
kerkelijk seizoen. Dit eindigt met een overzicht van vrijwilligerstaken die er allemaal zijn in
onze kerk / gemeente.
12. Afsluitende woorden en sluiting
De avond wordt afgesloten. Aanwezigen worden bedankt voor hun komst. Als afsluiting
zingen we 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 in een 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
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