Agenda en vergaderstukken gemeenteavond 25 november 2021
Plaats: Kerkcentrum De Voorhof
De gemeenteavond is vanwege de maatregelen voor maximaal 40 mensen fysiek te bezoeken
en daarnaast te volgen via kerkdienstgemist.nl. Aanmelden wanneer u aanwezig wilt zijn kan
via aanmelden@pgbiddinghuizen.nl

Aanvang

: 19:30 uur

AGENDA:
1.

Welkom

2.

Opening door ds. Margriet van de Bunt

3.

Vaststellen agenda

4.

Mededelingen vanuit de kerkenraad

5.

Begroting College van Kerkrentmeesters
Uw vragen over de begroting ontvangen we graag uiterlijk 24 november via
tweedescriba@pgbiddinghuizen.nl

6.

Begroting Diaconie en ZWO
Uw vragen over de begroting ontvangen we graag uiterlijk 24 november via
tweedescriba@pgbiddinghuizen.nl

7.

Informatie vanuit de beleidsplancommissie

8.

In gesprek over de vraag vanuit de gemeente over Kruis in de kerk

9.

Terugkoppeling over de vraag vanuit de parochie over kerken op zondag

10.

Vanuit de werkgroepen: Terugblik afgelopen seizoen en blik op het lopende seizoen
Zie hiervoor de beschikbare seizoensverslagen 2020-2021

11.

Gelegenheid om uw vragen over bovenstaande punten 5 t/m 10 in te dienen via
whatsapp naar het 06-nummer van ds. Margriet van de Bunt: 06-57067821
Tijdens dit moment wordt er muziek uitgezonden

12.

Beantwoorden van de vragen

13.

Rondvraag
Uw vragen voor de rondvraag ontvangen we graag uiterlijk 24 november via
tweedescriba@pgbiddinghuizen.nl

14.

Afsluitende woorden
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Begroting 2022
College van Kerkrentmeesters

1

Begrote staat van baten en lasten over 2022

2

1

13-11-2021

Begrote staat van baten en lasten over 2022

3

Begrote staat van baten en lasten over 2022

4

2

Bij agendapunt 6
Begroting

2022

diaconie

Inkomsten

collectes
- Diaconie
- KiA
- Collecte ZWO
- HA
- huwelijks collectes
Giften
- WD
- diaconie
- vrijw zending bijdrage
- st. PEN
uitzending gemist
zendingsbusjes
hulp in eigen dorp
collectebonnen
rente
divers
sponsorkind kinderkerk
Mercy Ships
nog te ontvangen inkomsten
totaal inkomsten

en

begroting 2021

begroting 2022

resultaat 2019

3.500,00 €
3.000,00 €
4.400,00 €

4.000,00 €
4.000,00 €
4.400,00 €

3.613 €
2.985 €
4.650 €

4.058
4.228
4.493

€

1.500,00 €

1.500,00

€

1.434 €

1.948

€
€
€
€
€
€
€

100,00
50,00
2.500,00
500,00
750,00
500,00

€
€
€
€

100,00
150,00
2.050,00
300,00

75
177
3.291
228

750,00
500,00

15
95
2.957
854
75
729
319

€
€
€
€

€
€

€
€
€
€
€
€
€

€
€

1.366
1.031

€
€

€
200,00 €

150,00

€
€

0 €
256 €

42
160

€

400,00 €

400,00
€

€
309 €

757
527

€

18.291 €

22.379

€

17.400,00 €

€
€
€
€

1.825,00
3.000,00
4.400,00
1.500,00

18.300,00

begroting 2021

resultaat 2020

€
€
€
€

2.400,00
4.000,00
4.400,00
1.500,00

€
€
€
€

1.684
2.985
4.650
1.434

€

100,00 €

100,00

€
€

2.500,00 €
500,00 €

2.050,00
300,00

€
€
€
€
€
€
€
€

15
95
2.957
854
269
729
36
896

resultaat 2019

€
€
€
€

2.690
4.241
4.493
1.948

€
€
€
€
€
€
€
€
€
90 €
599 €
19
312 €
378 €

60
87
3.291
228
394
1.366
225
893
31
40
527

€
€
€
€
€
€

750,00
300,00
900,00
50,00
100,00
600,00

€
€
€
€
€
€

750,00
400,00
900,00
50,00
50,00
600,00

€
€

275,00 €
200,00 €

200,00
200,00

€
€
€
€
€

€

400,00 €

400,00

€

360 €
€

757
530

€

-72 €

175

€

18.291 €

22.379

positief / negatief saldo
totaal uitgaven

resultaat 2020

€
€
€

begroting 2022
afdracht collectes
- diaconie
- KiA
- Collecte ZWO
- HA
- huwelijks collectes
Giften
- WD
- diaconie
- vrijw. Zending bijdrage
- st. PEN
uitzending gemist
zendingsbusjes
hulp in eigen dorp
diaconaal quotum
Vorming & toerusting "intern"
abonnementen
bloemen
kosten kerkdiensten
bankkosten
divers
collectebonnen retour
accountantskosten
sponsorkind kinderkerk
Mercy Ships

ZWO

€

17.400,00 €

18.300,00

198
207

Bij agendapunt 10 - a
Ploegen in de wijngaard
Jaarverslag seizoen 2020-2021
ds. Margriet van de Bunt-Wester
We begonnen na een zomer met versoepelingen optimistisch met een startzondagdienst op het
parkeerterrein, coronaproof koffie en een speurtocht naar Bijbelse figuren. Het voelde goed om
elkaar na zo’n lange tijd weer te ontmoeten en buiten samen te vieren. Helaas kwam er in het
najaar weer een lockdown, waardoor we opnieuw voor allerlei uitdagingen kwamen te staan.
In dit jaarverslag kijk ik terug naar de mooie dingen die energie opleverden, naar de uitdagingen en
blik ik vooruit met de hoop voor komend seizoen. Soms was het oogsten en soms ook doorploegen
in Gods wijngaard.
De mooie dingen
Dit seizoen heb ik een cursus gedaan in het kader van permanente educatie. Gelukkig konden we,
nadat fysiek bij elkaar komen niet meer kon met een klein groepje online verder gaan. Het waren
intensieve en lange dagen achter de laptop waarin alles in hoog tempo passeerde. Door het kleine
groepje was er veel ruimte voor onze eigen casuïstiek. Ik heb er veel van geleerd, vond het fijn om
met collega’s op te trekken, te sparren en weer eens genoeg ruimte te moeten nemen om me
ergens in de verdiepen.
De adventsperiode was een bijzondere tijd, waarvoor we een eigen project hebben bedacht.
Er een kerststallenroute was door het dorp. En op kerstavond was er een vrolijke viering met online
kerstvoettocht. Bij de organisatie en voorbereiding waren veel mensen vanuit onze gemeente en
parochie betrokken. Van die samenwerking krijg ik als predikant energie, omdat zulke ideeën echt
vanuit het midden van de gemeente komen waar veel creativiteit en enthousiasme te vinden is.
De tasjes met bloembollen vullen en rondbrengen was een mooie manier om mensen weer even
op afstand te ontmoeten en als kerk iets te laten weten aan onze gemeenteleden. Net zoals de
tasjes die de kinderkerk rondom de projecten heeft bezorgd. En de tasjes die we vanuit pastoraat
naar de gezinnen met opgroeiende kinderen die niet naar de kinderkerk hebben gebracht.
Allemaal creatieve manieren om iets te laten weten vanuit de kerk en mensen er op afstand wat
meer bij te betrekken. Iets wat in deze tweede lockdown nog belangrijker was.
Ook de pubquiz in maart waar veel mensen thuis aan mee hebben gedaan was een groot succes.
Door de live appverbinding was er ook echt het gevoel dat we deze quiz als gemeente speelden.
Zoiets is voor herhaling vatbaar. De pubquiz heeft zelfs een kleine glansrol gekregen in een stukje
dat ik schreef voor een nummer van Woord en dienst.
Ik heb plezier gehad in het maken en voorbereiden van de prekenserie over sterke vrouwen in de
zomer. Voor mij persoonlijk was het een manier om iets positiefs bij te dragen aan alles wat er
binnen de kerken speelde rondom seksisme en vrouwen in het ambt. Prekenseries wil ik vaker
gaan doen. Er kwamen op deze diensten meer reacties vanuit de gemeente dan normaal, dus
kennelijk is het iets wat aanspreekt.
Uitdagingen van afgelopen seizoen
De besmettingen met de nare en fatale gevolgen in december/januari hebben ons allemaal bezig
gehouden. Het begon met een mooi idee en het had zo’n ontzettend verdrietige afloop.
Ik heb de media aandacht als intensief ervaren in een verdrietige periode, maar gelukkig werd de
media aandacht me uit handen genomen en kon ik me volledig richten op uitvaarten.
Het was bijzonder om te merken dat er een stroom aan liefde en medeleven op gang kwam.
Toch heb ik deze periode als doorploegen ervaren. De vermoeidheid was er na de kerstperiode en
de tijd daarvoor waar ik veel initiatief heb genomen. Ik moest een aantal keren naar de teststraat,
omdat ik op afstand in contact was geweest met mensen die kort daarna positief getest waren.

Dat leverde spanning op of ik zelf de uitvaarten wel zou kunnen leiden. De verzette vakantie die
volgde, was hard nodig om zelf ook weer even op adem te komen.
Tijdens deze coronaperiode werd weer opnieuw duidelijk dat het lastig blijft om te weten wat er
speelt in de levens van mensen. Voor veel gemeenteleden blijft de drempel hoog om een van de
pastoraal ouderlingen of mij te bellen. Dit werd nog eens versterkt door de vernieuwde lockdown,
waarbij fysieke bezoeken lastig waren. Rouwgesprekken waren de enige gesprekken die ik fysiek
voerde, op afstand en met zo min mogelijk mensen.
Ik heb geprobeerd om telefonisch contact te houden met zoveel mogelijk gemeenteleden. Voor de
een werkte dit heel goed en voor de ander wat minder. Toch voelde het minder af en bleef het
voelen alsof ik nog meer had kunnen doen.
Ook het contact met jonge gemeenteleden bleef een uitdaging. Online activiteiten bleken niet de
voorkeur te hebben, omdat jongeren al veel online waren voor school. De communicatie over de
activiteiten die er wel waren, kwam vaak niet op gang. Terwijl het juist in een tijd waarin je elkaar
minder ontmoet als gemeente het extra belangrijk is om te delen wat er gebeurt.
Voor de kerkenraad was het ook een pittig seizoen en is de uitdaging om op een goede manier
samen verder te gaan nog niet voorbij. Dit heeft ook van mij veel frustratie en tijd gekost. Het is
jammer en verdrietig wanneer het niet lijkt te lukken om samen verder te komen in het belang van
de gemeente.
Vooruitblik
Als ik het afgelopen seizoen zou moeten typeren zou ik het een pittig seizoen noemen.
Gevoelsmatig zijn er dingen door mijn handen geglipt. Ik heb mijn best gedaan om zoveel mogelijk
dingen in de benen te houden en te initiëren. Soms is dat gelukt, vaker kwam het niet echt goed
van de grond. De situatie van de kerkenraad heeft veel energie en tijd gekost.
Ik zag dingen afbrokkelen, omdat er niet genoeg mensen waren, niet genoeg puf was om het op te
pakken. Ik voelde me tekort schieten, omdat dingen niet af voelden.
Het was af ten toe flink ploegen in de wijngaard en blijven vertrouwen op de Geest die wel waait.
Terugkijkend denk ik dat zulke seizoenen soms misschien ook wel nodig zijn om te bezinnen op wat
we wel en wat we niet per se hoeven doen. Om te beseffen wat nou echt belangrijk is. En vooral
ook om in alle uitdagingen de moed niet te verliezen en te kijken naar alle mooie dingen en daar
dankbaar voor te zijn.
Ik hoop en bid dat we komend seizoen op een goede manier samen mogen werken in Gods
wijngaard, dat we soms voorzichtig iets zien ontkiemen en groeien. En dat we misschien zelfs af en
toe ook wel kunnen oogsten. Want van God is de toekomst.
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Seizoen verslag van:

Pastoraat

Seizoen: 2020 - 2021

Werkgroep Pastoraat: Dries van Dijk, Ds.Margriet van de Bunt, Martin Zwarteveld,
Wim Kapteijn, Annie van Tilburg, Gerjanneke Polinder en Janny Muilwijk.

In het werkplan hadden wij als werkgroep vanuit het beleidsplan de volgende
beleidsvoornemens voor dit seizoen opgenomen:

Pastoraat is voor ons allereerst luisteren en omzien naar elkaar. Tegelijkertijd weten we ons ook geroepen
om Gods liefde voor de wereld door te geven aan ieder die op onze weg komt.
Onze concrete plannen waren:

1
2
3
4
5
6
7
8

Activiteiten
Verjaardagskaart

Doel/doelgroep
90+ jarigen

ons plan van aanpak was
Alle 90+ jarigen een verjaardagskaart met
zo veel mogelijk namen van gemeenteleden

Seniorenochtend
High thea.
Ouders met jonge
kinderen.
Aandacht voor
huwelijksjubilea
“Godzoekers”.
Bezoekwerk
voortzetten.
Rouwgroep.

25-40-45-50-55-60-65
jarig huwelijk

Een kaart brengen.

Mensen die een
dierbare hebben
verloren in contact
brengen met elkaar.

De rouwgroep die in 2018 is opgestart
voortzetten.

Wij hebben dit vormgegeven door:

1

Activiteiten
Verjaardagskaart

2

Aandacht voor
huwelijksjubilea

3

Bezoekwerk

omschrijving
Een pastoraat lid staat bij ingang kerk op zondag om zo veel
mogelijk mensen de gelegenheid te geven om de verjaardagskaart
te ondertekenen.
Pastoraat verzorgt een kaart bij 25-40-45-50 jarig huwelijk. Als
mensen het willen wordt dit ook afgekondigd bij de pastorale
mededelingen tijdens de dienst en genoemd in het Kerkblad.
Er zijn daar waar nodig is.

We zijn trots op en/of dankbaar voor:
Dat we er ook in deze coronatijd voor elkaar mochten en konden zijn.
Dit seizoen bestond onze werkgroep uit de volgende leden:
Dries van Dijk
Margriet van de Bunt
Wim Kapteijn

Voorzitter
Ds en doelgroep 20 – 50 jaar
Coördinerend en bezoekend ouderling
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Gerjanneke Polinder
Martin Zwarteveld
Annie van Tilburg
Janny Muilwijk

Middengroep
Doelgroep 75+
in- / uitschrijven van leden
Notulist

Onze vacatures zijn:
Pastoraal wijkbezoekers voor de leeftijd 75 jaar en ouder.
Onze plannen voor het nieuwe seizoen zijn:

De kerk vanaf oktober 1 keer in de 14 dagen open.
Gods zoekers weer opstarten.
Activiteiten voor ouders met jonge kinderen en tieners.
Verjaardag bijeenkomst 80 jarigen.
Verder de energie blijven steken in het bezoekwerk .
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Seizoensverslag
van:

Werkgroep
ZWO

Seizoen:20202021

Dit zijn wij:

In het werkplan hebben wij als werkgroep vanuit het beleidsplan de volgende
beleidsvoornemens voor dit seizoen opgenomen:
De gemeente bewust maken van de opdracht om met christenen wereldwijd te zorgen voor

zending, noodhulp en een menswaardig bestaan voor alle mensen. Het afgelopen seizoen
was er specifiek aandacht voor Stichting PEN in Zuid-Afrika. Dit project is aangereikt en
wordt ondersteund wordt door Kerk in Actie. In Flevoland en Overijssel doen meerdere
gemeenten mee met deze actie.
Onze concrete plannen waren:
Activiteiten
Rookworsten en
suikerbrood verkoop

Doel/doelgroep
Gemeenteleden,

2

Samenroeper van de
40dagentijd

Met o.a.
dominee,
kinderkerk,
diaconie,
bloemengroep

3

Voorbereiden van de
Zendingsdienst en
Wereld Diaconaatdienst
Bij gemeenteleden Huis
aan Huis collecte. Dit
samen met de diaconie

Gemeente
bewust maken
van de opdracht
Geld inzamelen
t.b.v.
buitenlandse
projecten

5

Zendingsbusje

Het bieden van
financiële hulp
aan een project
waar
gemeenteleden
bij betrokken zijn

6

Inzamelen van kaarten
en postzegels

Geld inzamelen
d.m.v. kaarten
en postzegels

1

4

ons plan van aanpak was
Zoveel mogelijk rookworsten en suikerbroden
verkopen t.b.v. de opbrengst voor Stichting
PEN
Door de coronamaatregelen is er een klein 40
dagentijd project geweest. In de kerk is er
wel aandacht aan besteed.
Er was bij 14 huizen een kunstwerk geplaatst
door de bewoners. De zgn.
kruiswegwandeling. Iedereen was in de
gelegenheid om er langs te wandelen en zo
ook gemeenteleden te ontmoeten op afstand.
Een dominee vragen om de dienst te leiden
en deze samen met werkgroep ZWO voor te
bereiden
ZWO organiseert en plant de collecte. ZWO
maakt een flyer met een project voor
diaconie en ZWO. Deze komt in de envelop.
Samen met de diaconie en kerkleden
enveloppen bezorgen. De opbrengst van de
collecte wordt via de kerkmedia bekend
gemaakt.
P.R. in het Kerkblad, beamer, site en
Gemeente-Flits.
Het geven van presentaties na een kerkdienst
(bij voorkeur door betrokken gemeentelid)
Door corona en verbouw kerk is de opbrengst
van het fysieke zendingsbusje niet groot
geweest. Wel is er door gemeenteleden geld
overgemaakt naar het rekeningnummer.
Waarvoor DANK
Gemeenteleden attenderen dat er achter in
de kerk een bus staat waar zij hun kaarten en
postzegels in kunnen doen.
Ook dit was door corona niet mogelijk. Maar
de kaarten en postzegels mogen ook bezorgt
worden bij:
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7

8

Uitdelen van de
spaardoosjes bij start
40 dagen project
Actie Schoenendoos

Gemeenteleden

Alle pastorale
adressen

Bert Oost, Parksingel 122
Dit seizoen kon er digitaal geld gegeven
worden voor de spaardoosjes.
In de september brief was een folder en
uitleg over de Actie Schoenendoos
bijgevoegd. Dit heeft het mooie resultaat van
56 volle dozen opgeleverd.

Wij hebben dit vormgegeven door:

1
2

Activiteiten
Rookworsten en
rookworsten verkoop
Samenroeper voor
40dagen tijd en
medeorganisator van
enkele acties.

omschrijving
ZWO leden hebben de organisatie van de rookworsten en
suikerbroden verkoop.
Door corona kon er weinig doorgaan. Wel:
Er was bij 14 huizen een kunstwerk geplaatst door de bewoners.
De zgn. kruiswegwandeling. Iedereen was in de gelegenheid om er
langs te wandelen en zo ook gemeenteleden te ontmoeten op
afstand.

Wat wij graag nog meer aan de gemeente willen vertellen over wat onze werkgroep
heeft gedaan in het afgelopen seizoen:
Stichting PEN en hun mooie werk onder jongeren in Zuid-Afrika wordt steeds bekender.
Daar zijn wij trots op.
We zijn trots op en/of dankbaar:
Dat we een zelfstandige werkgroep zijn en dat de verschillende activiteiten die wij
opgezet hebben, goed lopen. We zijn dankbaar voor de opbrengst en medeleven van de
gemeenteleden voor de zendingsbusjes en het project Stichting PEN.
Dit seizoen bestond onze werkgroep uit de volgende leden:
Jan Post
: voorzitter
Bert Oost
: PR richting kerkblad, beamer, Gemeente-Flits, site
Klaas Spoelstra
: notulist.
Hannemarie van der Vliet
: Creatief meedenkend lid
Onze vacatures zijn:
ZWO heeft geen vacatures.
Onze plannen voor het nieuwe seizoen zijn:
- Kort lopende projecten: zendingsbusjes
- Voorbereiden van de zendingsdienst in november 2021 en Wereld diaconaatdienst in
februari 2022.
- Samenroepen en met alle werkgroepen de 40 dagentijd 2022 organiseren
- Aansturen/ verzorgen van de Huis aan Huis collecte samen met de diaconie
- Acties houden met de opbrengst voor Stichting PEN in Zuid Afrika
- Actie Schoenendoos te houden samen met basisschool De Tamarisk. Iedereen activeren
om een schoenendoos te vullen die naar kinderen in Sierra Leone, Togo, Malawi,
Roemenië, Moldavië en vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden gebracht worden.
Tot slot:
Dat we de kinderen van Stichting PEN mogen steunen bij het zich ontwikkelen.
Dat we daar met elkaar een druppel aan mogen bijdragen.
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Seizoensverslag van:

WJV

Seizoen:

2020 - 2021

Dit zijn wij: (vermeld wie er in de werkgroep zitten en welke functie.)
Koen Klompe -> Jeugdouderling (vertrekkend na die seizoen)
Arnold Buitenga Jeugdouderling (afscheid genomen per einde seizoen)
Janneke Buitenga -> Jeugdouderling (afscheid genomen per einde seizoen)
Rosalie van Ruler -> Kinderkerk
Daniëlle Commandeur -> Jeugdpastoraat (afscheid genomen per einde seizoen)
Justin den Harder -> Jeugdkring (afscheid genomen per einde seizoen)
Willian van Dijk -> Joy4Kids (opgeheven na dit seizoen)
Margriet van de Bunt -> Predikant
Karin Steeneveld -> Basiscatechese / Secretaris

Wat wij graag aan de gemeente willen vertellen over wat onze werkgroep heeft gedaan in het
afgelopen seizoen:
Wegens alle maatregelen in verband met het Coronavirus konden wij niet zo actief zijn in het jeugdwerk als
we zouden willen. We konden niet fysiek bij elkaar komen en hebben gemerkt dat de jeugd het lastig vindt om
online af te spreken, omdat ze al zoveel online les hebben.
De Jeugdkring is online heel actief geweest, hebben regelmatig avonden georganiseerd. De opzet die er was
om de ene avond bij elkaar te komen in de kerk en de andere avond bij een gemeentelid te gaan eten kon
geen doorgang vinden. Wel hebben Justin en Marjan zich enorm ingezet om toch leuke online avonden te
organiseren waar de opkomst prima was.
De Kinderkerk heeft niet stil gezeten. Zolang het nodig was zijn er online kindermomenten voorbereid tijdens
alle kerkdiensten. Zodra het weer kon is dit vanuit de kerk gedaan. Ook zijn zij druk geweest met het uitdelen
van verschillende tasjes in Coronatijd om zo de Adventtijd en 40-dagentijd toch speciaal te maken voor de
kinderen.
Verder zijn dit jaar ook de Paaschallenge, kerstavond (alternatieve KerstVoetTocht), pubquiz, en de
examenpresentjes georganiseerd. Ook zijn er eendjes uitgedeeld met een kaartje eraan, zodat jeugd wist dat
ze niet alleen waren en dat er mensen bereikbaar waren als ze hier behoefte aan hadden.
Al met al hebben we niet stilgezeten, maar kunnen we niet wachten om de jeugd weer in het echt te zien.

We zijn trots op en/of dankbaar voor:
Ondanks dat we een ander seizoen dan anders hebben gehad, is er wel geprobeerd contact te houden met de
jeugd. Ieder op zijn of haar eigen manier.
Onze vacatures zijn:
Leiding voor de Jeugdkring: Zowel Justin als Marjan hebben aangegeven te stoppen. → Koen en zijn vriendin
hebben aangegeven wellicht de Jeugdkring te willen gaan leiden.
Leiding voor GC.S: Zowel Arnold als Janneke hebben aangegeven te stoppen. Er is op dit moment nog geen
zicht op nieuwe leiding.
Jeugdouderlingen: Door een samenloop van omstandigheden hebben zowel Koen, als Arnold als Janneke
besloten niet verder te gaan als jeugdouderling.

Onze plannen voor het nieuwe seizoen zijn:
In het nieuwe seizoen is PR belangrijk, we willen graag meer foto’s delen van activiteiten. Lastig blijft de
privacy, waardoor je beperkt bent in het delen van foto’s.
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We willen graag een jaarplanning maken met activiteiten en benodigde zaalruimte. Via CvK hebben wij
bevestigd gekregen dat er op zondagochtend 3 zaaltjes beschikbaar zijn voor de activiteiten van de kerk.
In het nieuwe seizoen willen we meer thematisch te werk gaan in het jeugdwerk en dit bij al het jeugdwerk
gebruiken. De verdieping op deze thema’s zal vooral praktisch worden. Aan het begin van een thema willen
we tijdens een WJV vergadering met elkaar ook nadenken over de invulling van dit thema (soort
toerustingsavond). Het eerste thema voor komend seizoen zal zijn: Verbondenheid. Margriet zal een opzetje
maken voor dit thema, zodat we dit bij de vergadering in september kunnen bespreken.
Er zijn dit jaar een aantal activiteiten ‘opgedroogd’ welke momenteel niet vlot getrokken kunnen worden
vanwege gebrek aan bezetting. Jongerenkerk en Joy4Kids zijn gestopt aan het begin van de pandemie en
zullen dit jaar niet terug keren in het aanbod van jeugdactiviteiten. Aan het begin van het jaar zal er geen start
gemaakt worden met GC.S, maar wellicht is dat in de loop van het jaar wel weer mogelijk.
De focus gaat liggen op het goed opstarten van de activiteiten die wel goed bemenst zijn. Voor het vlottrekken
van de Jeugdkring is het idee om, indien Koen en zijn vriendin besluiten dit daadwerkelijk op te pakken, hen te
ondersteunen met een denktank die kan helpen met het brainstormen voor onderwerpen en ideeën voor
avonden.
Verder het de samenstelling van de diverse leeftijdsgroepen veranderd doordat er in anderhalf jaar tijd
jongeren al doorgeschoven zijn naar andere activiteit groepen zonder dat ze er al deelgenomen hebben.
Voorbeeld hiervan zijn de peuters welke inmiddels 4 geworden zijn, maar nog niet naar de kinderkerk geweest
zijn. Binnen alle groepen zal dan ook extra aandacht zijn voor het ‘samen een groep worden’. De verbinding
met elkaar hebben en ervaren.
In de 2e helft van september staat er een WJV-vergadering gepland. Hier zullen de jeugdouderlingen nog aan
deelnemen om samen te kijken hoe zij verder kunnen en zovele mogelijk zelfsturend te opereren tot er een
nieuwe jeugdouderling is.
Er zijn binnen de WJV een aantal zeer enthousiaste mensen met goede ideeën om het aanbod te vergroten.
Hier is al over gesproken en er zijn ook al ideeën geopperd. Het is aan de nieuwe jeugdouderling om dit te
coördineren en te helpen vorm te geven.

Tot slot:
Sanne Post heeft toegezegd de penningmeester voor de WJV te willen worden. Zij zal het aanspreekpunt zijn
voor alle financiën van de WJV. We zijn heel dankbaar dat zij deze taak op zich wil nemen.
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