Status: concept tot vaststelling in Gemeentevergadering en Grote kerkenraad van 22 mei 2019

Kort verslag van de Gemeentevergadering, gehouden op 29 november 2018
Opening door de preses
Preses Jeroen Ravensbergen staat stil bij 1 Johannes 3:18-24; in onze gemeente is door de fusie ‘een
nieuw huis’ gebouwd, waaraan we met liefde met elkaar verder moeten bouwen en waar mensen zich
thuis kunnen voelen.
Predikant vacatures
In wijk Westerhaghe & De Hoek wordt tijdelijk ondersteuning geboden door Marianne Pompert, in de
wijk Kleipetten verleent Gerben Bremmer tijdelijk pastorale ondersteuning. De beroepingscommissie
is druk bezig voor Westerhaghe & De Hoek. Zodra deze vacature is vervuld, wordt een profielschets
opgesteld voor de vacature Kleipetten.
Thema’s
De belangrijkste thema’s voor de kerkenraad zijn vrijwilligersbeleid en aandacht voor het verwerken
van teleurstellingen bij leden naar aanleiding van de fusie en kerksluitingen.
Doopvormen
Hierover is een gemeenteavond gehouden. De kinderdoop staat niet ter discussie, het gaat over de
mogelijke vorm van de bediening aan niet-gedoopte volwassenen. Er wordt gekeken hoe ook andere
leden hun stem kunnen laten horen. De kerkenraad wil op een voorzichtige manier het tijdspad
uitzetten om dit onderwerp af te ronden.
Communicatie
We willen goede manieren vinden om elkaar te informeren en betrokken te houden. De Taakgroep
Communicatie zoekt nog naar uitbreiding.
Begroting 2019 Zending
Voorzitter Jaap de Jong geeft een toelichting op begroting van de Zendingscommissie. De verschillende
administraties zijn in 2018 voor het eerst tot één begroting gecombineerd. De inkomsten nemen al
een aantal jaren af. Ouderen hebben andere ‘geefgewoontes’ dan jongeren. In de collecteopbrengsten
weerspiegelt zich het teruglopende kerkbezoek. Voor 2019 wordt geen bijzonder grote daling van
inkomsten verwacht. De families van de Pol (Malawi) en Klaasse (Colombia) worden ondersteund. Ook
zijn er ongeveer tien projecten op het gebied van zending, opleiding en dergelijke. Er is een klein tekort
begroot, dat uit de reserves zal worden gedekt.
Begroting 2019 Diaconie
Voorzitter Rob van Bemmel geeft een toelichting op de begroting van de diaconie. Er wordt voor 2019
uitgegaan van iets teruglopende inkomsten. De uitgaven blijven gelijk, omdat geput kan worden uit de
reserves. Het afbouwen van de diaconale reserve in 15 jaar is vastgelegd in het fusiedocument.
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Begroting 2019 Kerk
Penningmeester van het College van Kerkrentmeesters Bert van Egmond geeft een toelichting op de
begroting. Er zijn enkele bijzonderheden:
- 2 predikant vacatures: dat geeft financieel gezien een besparing;
- Een andere presentatie van de begroting, gebaseerd op de normale situatie, uitgaande van een
volle bezetting;
- Zorgen over de daling van de vrijwillige bijdragen;
- Een extra uitgave voor drie jaar vanuit de reserves voor extra pastorale ondersteuning.
De vrijwillige bijdragen in 2018 zijn in een vrij hoog tempo met ca. 60.000 euro gedaald. Iedereen die
nog niet heeft bijgedragen is alsnog aangeschreven. Het is onduidelijk waarom leden minder bereid
zijn bij te dragen. Ongeveer 30% van onze leden reageert helemaal niet, ook niet op pastorale
contacten.
De uitgaven voor het pastoraat komen neer op ongeveer de helft van de totale opbrengsten in 2018.
In 2017 was dit aandeel nog 42%, het groeit dus. In 2019 zien we een negatief resultaat van circa 53.000
euro door een daling van de vrijwillige bijdragen.
Vergeleken met vorige jaren komt de genormaliseerde begroting (wanneer we een volledige
predikantsbezetting zouden hebben) uit op een tekort van 43.000 euro voor 2019. Dat is
verontrustend, omdat dit de structurele cijfers betreft. Uit de reserves putten moet met beleid
gebeuren. De vrije liquiditeit, die nu circa 675.000 euro bedraagt, kan te snel worden opgesoupeerd;
1,2 miljoen euro is gereserveerd voor onderhoud en het opknappen van de Immanuëlkerk. Het streven
is elk jaar inkomsten en uitgaven in balans te houden. Iedereen wordt gevraagd mee te denken om
daartoe te komen. Moeten we bezuinigen of juist de bijdragen omhoog zien te krijgen? Er wordt
gevraagd om meer aandacht voor digitaal betalen, jongeren hebben vaak geen contant geld. Dit zal
voortaan op de beamer worden vermeld. Het gebruik van de GIVT-app zal binnenkort worden
geëvalueerd.
Lidmaatschap
Er zijn vragen over leden, die geen contact meer willen met de PGR en niet bereid zijn de gemeente te
ondersteunen. Hoe kunnen we hiermee omgaan? Moeten we dan toch niet met pijn in het hart
afscheid nemen? Het vergt een zorgvuldige benadering, leden zijn altijd welkom terug kunnen keren.
Er volgt altijd een brief van de landelijke kerk met de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen tegen
uitschrijving. Besluitvorming hierover wordt nog voorbereid door de kerkenraad.

Kort verslag van de Grote Kerkenraad, gehouden op 29 november 2018 en 13 december
2018
Een extra vergadering van de Grote Kerkenraad op 13 december 2018 is noodzakelijk, omdat het
quorum (50% van de ambtsdragers +1) op 29 november niet wordt gehaald. De begrotingen van de
zending en diaconie worden ongewijzigd vastgesteld. De begroting van de kerk voor 2019 wordt
vastgesteld, met dien verstande dat het voorstel voor het kunnen uitschrijven van niet betrokken leden
in het komende halfjaar in de kerkenraad zal worden besproken en nu geen onderdeel uitmaakt van
de besluitvorming.
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