Oeps foutje !
We zijn door een oplettend gemeentelid opmerkzaam op zijn gemaakt dat er geen verslag is gedaan in
Samenklank van de gemeenteavond van 29 mei 2018. Dit willen we alsnog doen. Wij stellen dit soort
meedenken erg op prijs.
Opening
De voorzitter van de kerkenraad opent de vergadering met een bodyscan: gefocust op het lichaam met
verwijzing naar Romeinen 12.
Eén gemeenteavond per jaar
Besloten is om eenmaal per jaar in het voorjaar een gemeenteavond te houden. Waar ontmoeting
centraal staat. Ook komen beleid en financiën aan de orde komen. De jaarrekening van het
voorafgaande jaar, nieuwe beleidsvoornemens, die in de begroting moeten worden opgenomen, en
algemene zaken worden besproken. In mei 2019 evalueren dit besluit?
Toelichting op jaarrekeningen 2017, kerkrentmeesters en diaconie
De penningmeester van de kerkrentmeesters geeft een toelichting op de jaarrekening 2017. In 2016
waren er 1784 leden, waarvan 230 mee geregistreerd, in 2017 zijn dit er 1669, het aantal
geregistreerde loopt terug. De vrijwillige bijdrage van gemeenteleden is met € 7.000 teruggelopen. De
jaarrekening 2018 moet aan de landelijke gestelde regels voldoen. Wanneer de mogelijkheid zich voor
doet, zullen er panden (woningen) worden afgestoten en daarvoor zullen landbouwgronden worden
aangekocht, daar deze meer rendement opleveren. Opgemerkt wordt om levende gelden besteden aan
pastoraat en andere gelden aan investeringen. De jaarrekening van de diaconie wordt toegelicht, er
zijn geen bijzonderheden te melden. Ook het beleid van de diaconie is om panden te verkopen en te
investeren in landbouwgronden. Opgemerkt wordt: wil men uit de landbouwgrond de maximale
opbrengst hebben of de grond milieu vriendelijk te bewerken biodiversiteit maximaal behouden,
hierover moeten we t.z.t. een uitspraak te doen. De diaconie en de kerkrentmeesters hebben hetzelfde
beleid hiervoor en in de toekomst zal dit in een gezamenlijke commissie beheerd worden. De diaconie
en kerkrentmeesters zullen trachten grond te kopen die dicht of tegen elkaar aanliggen. Geconcludeerd
wordt dat we er financieel nog goed voor staan maar voor de toekomst zal er een goed financieel
beleid moeten worden gevoerd. We zullen moeten zorgen dat de arbeidsplaatsen o.a. voor de
predikanten behouden worden en om zolang mogelijk als gemeente zelfstandig te blijven.
Verbouwplannen ’t Kerkhuus
Een plan voor de verbouwing wordt met de beheercommissie overlegd. De ingang wordt verplaatst en
er komt een andere indeling van de benedenverdieping. Opmerkingen vanuit de aanwezigen:
- aandacht besteden aan keuken en hygiëne;
- architect in de arm nemen om tot een goed plan te komen;
Dit is The Citadel Company uit Heino geworden
- ook wanneer de plannen gereed zijn dit bij de brandweer ter goedkeuring te leggen;
- akoestiek van de grote zaal moet verbeterd worden;
- wanneer er alleen met vrijwilligers gewerkt gaat worden hoe is dan het beleid?
Dit moet nog verder uitgewerkt worden en goed naar gekeken worden.
- heeft de beheerder van ’t Kerkhuus zijn ontslag gekregen, dit verhaal gaat door de gemeente?
De voorzitter antwoordt dat dit niet juist is maar we zijn wel met hem in gesprek en wij dit met zorg
en aandacht zullen doen.
- ook aan de uitstraling van het gebouw moet aandacht worden besteed.

Beleidsplan terugblik en vooruit kijken
We communiceren zowel intern als extern over wie we zijn (missionaire gemeente). We waarderen de
kerkopbouw vanuit de verschillende leeftijden. We zijn een Groene Kerk en dragen dit uit door
gebouwen te verduurzamen en het actief meedoen aan acties. We zijn actief in het Dorpshuus te
Heino, o.a. in de “Dorpskamer” en we onderzoeken mogelijkheden i.s.m. andere kerken. We
ontwikkelen muzikaal beleid en we organiseren/initiëren twee keer per jaar een bijzondere dienst.
Missionair: hoe willen we herkenbaar zijn. De missionaire bloemen worden goed ontvangen en men
verteld dit ook door. De diaconie zal in september weer bloemen uitdelen in het dorp, wat in het
voorgaande jaar goed is ontvangen. De kerk op bijzondere dagen open stellen is positief ontvangen.
Permanente educatie, wat is contextueel pastoraat (Lieke van Houte)
Een kleine samenvatting:
- kijken en luisteren naar mensen; de verbondenheid van mensen; gedrag van mensen;
- een kind kan hulp en troost geven, leren zien wat mensen elkaar kunnen geven en ook niet
alleen ontvangen;
- schade berokkenen aan elkaar en goed omgaan met elkaar; met elkaar in gesprek gaan;
genezing is ontmoeten.
Kortom een mooie uiteenzetting wat deze studie behelst en waar zij nog steeds mee bezig is.
Catechese
Om al onze werkzaamheden te kunnen voortzetten hebben we meer vrijwilligers nodig. We nemen als
voorbeeld de catechese. Deze kan voortbestaan wanneer de voorbereidingen door een vrijwilliger
worden gedaan, zodat degene die catechese geeft (predikant), zich kan richten op de catechese. We
zullen nogmaals een oproep doen en het is goed om ons heen te kijken en mensen hierop aan te
spreken.
Rondvraag
- een vraag is binnengekomen van iemand die jong is en nu geen aansluiting kan vinden bij
jongeren.
Ontmoeting & inspiratie voor deze doelgroep iets te organiseren;
- Waarom iedereen geen persoonlijke uitnodiging heeft ontvangen voor deze avond;
We zullen dit meenemen en de volgende keer iedereen een uitnodiging sturen.
- Communicatie moet beter worden. Een app is een mogelijkheid, we moeten met onze tijd
meegaan;
- Wanneer we met vrijwilligers in ’t Kerkhuus gaan werken moet er wel iemand zijn die de leiding
heeft. Ook dit heeft de aandacht van de kerkrentmeesters;
- De borden in de kerk worden niet door iedereen mooi gevonden. Waarom ook het bord van de
Familie Haye daar moet hangen en bijvoorbeeld niet in de toren?
Het bord van de familie Haye kwam uit de kerk van Laag Zuthmen en de kerkenraad heeft beslist
dat dit in de kerk komt te hangen. Na de renovatie was er sprake van dat er niets aan de muur zou
worden gehangen. Soms wordt er een andere beslissing genomen en smaken verschillen.
- De wijken van kerkbalans worden aangepast, afgelopen jaar was dit niet haalbaar. Er wordt aan
gewerkt.
De gemeenteavond wordt afgesloten met het zingen van lied 246-b vers 1 en 7.

