Verslag gemeentevergadering 14 maart 2018
Onderwerpen: beleidsplan en herinrichting kerkgebouw
Waarnemend voorzitter van de kerkenraad ds. Kees den Hertog heet ieder
welkom en deelt de agenda van de vergadering mee.
I Beleidsplan:
Er zijn een paar wijzigingen aangebracht die met twee onderwerpen te maken
hebben: de samenwerking met de buurgemeenten Meliskerke/Biggekerke en
Zoutelande en het opheffen van het werkveldenoverleg. We lopen de
aanpassingen een voor een na. Daarna vraagt de voorzitter om reacties en
goedkeuring.
Vragen/opmerlingen vanuit de gemeente (in cursief de reactie van
voorzitter/kerkenraad):
- Eenduidige benaming gebruiken voor de buurgemeenten.
- De veranderingen worden als te ingrijpend ervaren om daar nu zo snel
over te beslissen.
De wijzigingen zullen in het kerkblad worden gepresenteerd. Het hele
beleid inclusief veranderingen is te verkrijgen bij de scriba. Volgende
gemeentevergadering komen we hier op terug.
- Waarom geen samenwerking met buurgemeenten voor de
kerkrentmeesters? Misschien kunnen we van elkaar leren?
We kunnen en mogen ons niet bemoeien met de gelden van andere
gemeenten.
- Hoe blijven jullie communiceren nu werkveldenoverleg is weggevallen?
Elk werkveld doet maandelijks verslag in kerkenraad.

II Vlekkenplan van de herinrichtingscommissie:
Voorzitter van de herinrichtingscie. Rien den Haan praat ons bij over de stand
van zaken met hulp van een PowerPoint presentatie.
We moeten meenemen dat het niet gaat om een vastgelegd plan , maar om
een richting. De opdracht die de kerkenraad de cie. meegaf: maak een plan om
de kerk te moderniseren en aan te passen aan de eisen van de huidige en
toekomende tijd.
Er wordt rekening gehouden met de mening van gemeenteleden (enquête) en
het programma van eisen. Een groot alomvattend plan is het nog niet
-geworden, men is begonnen met entree en consistorie.
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Duidelijk moet zijn dat bij elke nieuwe stap die de cie. doet de kerkenraad op
de hoogte wordt gebracht. Deze zal dan al of niet toestemming geven om
verder te gaan met de uitwerking.
Overwegingen/wensen die meegenomen worden:
-rolstoelvriendelijk
-zichtbaar liturgisch centrum
-extra toiletten
-kansel blijft behouden
-waar plaatsen we het kruis?
-de banken op de galerij blijven behouden
-de hoofdingang blijft aan de voorzijde, met tochtvrije sluis
-garderobe
-de staat van de muren
-verwarming (duurzaam/isolatie)
-verlichting
-mediacentrum
-flexibiliteit (ook geschikt maken voor bijeenkomsten met gering aantal
mensen)
-keuken consistorie
-opbergruimte
-werkbaarheid koster
Waar nodig worden deskundigen betrokken bij de besluitvorming (bv bij
verwarming, lichtplan, duurzaamheid, staat van de muren, onderhoud,
bouwkundige (on)mogelijkheden). Ook mediateam, koster, kerkrentmeesters
en predikanten zullen gevraagd worden mee te denken bij voor hen specifieke
dingen van het gebouw.
Middels het vertonen van een paar tekeningen worden we op de hoogte
gebracht met een mogelijke herinrichting van de entree. Het idee is momenteel
een glazen deur aan te brengen - direct na de entree - en de hal te vergroten.
De huidige trap naar de galerij verdwijnt, links komt een nieuwe trap, rechts
drie toiletten waarvan 1 MIVA. Er is voldoende garderobe ruimte.
De hal wordt ten hoogte van de eerste 2 zuilen in de kerkruimte afgeschermd
door een glazen wand. Ook ruimte voor MMT.
De consistorie wordt opgedeeld: een keuken, administratieve ruimte, en een
vergaderruimte. Huidige hal en toilet blijven.
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Wat de kerkruimte betreft:
-de vloer loopt behoorlijk op. Er wordt een plan gemaakt om het vlak te maken
om er daarna een isolerende vloer op te leggen. Er wordt ook naar buiten
gekeken, het pad richting voordeur loopt ook behoorlijk steil. Misschien valt er
een en ander te vereffenen.
Een stoomdiagram zet een tijdspad uit. Na deze gemeentevergadering zal de
kerkruimte, het middenstuk, alle aandacht krijgen. Daarna keuze
aannemer/architect, besluit inzake verwarming en energie, een kostenplan en
bouwperiode. Regelmatig zal er terugkoppeling zijn naar kerkenraad, gemeente
en worden deskundigen geraadpleegd.
Vragen/opmerkingen:
- Een vlakke vloer: zien we de voorganger dan nog wel?
Wordt zeker meegenomen.
- Met oog op de kosten: is een architect nodig?
Nee, we zouden ook met een aannemer kunnen volstaan. Wordt nog
bekeken.
- Hoe gaat de kerkenraad communiceren met de gemeente? Zij moet
steeds toestemming geven, hoe wordt gemeente hierin meegenomen,
op de hoogte gehouden? Communicatie via kerkblad is niet bevredigend.
Vanavond horen we dat de kerkenraad al plannen goedgekeurd heeft.
Straks gaat het over het middengedeelte, een heet hangijzer, wat dan?
De kerkenraad vond het inderdaad een zorgvuldig uitgewerkt plan wat de
herinrichtingscie. heeft opgesteld en heeft toestemming gegeven verder
te gaan en deskundigen te raadplegen. Verder is er niets beslist. Bij
ingrijpende stappen zal de gemeente op de hoogte worden gebracht. Via
het kerkblad zal maandelijks bericht worden over de vorderingen. (vanaf
de zomer verschijnt het kerkblad maandelijks, we gaan samen een blad
uitgeven met de buurgemeenten). De procesbegeleidingsgroep is er ook
nog. Momenteel niet actief, maar mocht het nodig zijn kan de
herinrichtingscie. bij hen terecht.
- Misschien een idee om een extra gemeentevergadering in te plannen als
de commissie een totaal beeld heeft van de herinrichting.
Prima idee, doen we.
- Mooi plan. Maar wat is de planning in de tijd?
Over de tijdsplanning is niets te zeggen. Je weet nooit hoe lang
bijvoorbeeld een onderzoek door deskundigen gaat duren. Misschien is
het een idee om een boekje te maken met daarin alle informatie?
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- Houd mensen van MMT in ere. Houd rekening met koren, podium effect
is nodig. Er is een behoorlijke daling van aantal gemeenteleden: voor
wie en hoeveel mensen richt je de kerk in? Zet de kosten erbij.
Renovatie en flexibiliteit kan mensen aantrekken. Voorbeeld: de
schoolkerkdienst.
- Waar gaan we kerken tijdens de verbouwing?
Diverse mogelijkheden: bij de buren, in de Klimop, in de Couburg.
- Vergeet de akoestiek niet. Plan een toets in.
- Is er toestemming van kerkenraad en gemeente nodig om verdere
stappen te zetten?
De kerkenraad (door de gemeente gekozen!) neemt besluiten.
Gemeenteleden kunnen uiteraard wel altijd hun mening geven.
Rien den Haan wijst op het inloop spreekuur van de herinrichtingscie. dat
in april gehouden zal worden.
Rondvraag:
- waarom geen mededelingen meer door ouderling en op de beamer? Nu
ontgaan je vele dingen.
Wie de kerkdienst via internet volgt kan de mededelingen lezen. We
hebben daarnaast het kerkblad. Er is behoefte aan een moment van rust
in de dienst, we moeten niet alles vol willen stoppen met prikkels.
- Kleurplaat in het kerkblad wordt gemist.
Hangt af van de hoeveelheid kopie of er ruimte overblijft voor een
kleurplaat.
- Bij avonddiensten als Goede Vrijdag is het te donker om te zingen uit het
Liedboek. Toch maar een beamerpresentatie?
Daar gaan we naar kijken.
- Waarom wordt er op Goede Vrijdag niet gepreekt?
We concentreren ons helemaal het lijden van Christus. Daarover preken
kan het hele jaar. Eigen karakter. Misschien heeft het ook te maken met
het verleden, vroeger had je alleen een Goede Vrijdagdienst, nu ook een
Witte Donderdag, met preek. We kunnen Goede Vrijdag ook een
beeldmeditatie houden. Of werken met poëzie.
De voorzitter dankt de herinrichtingscie. voor al het gedane werk en de
duidelijke presentatie. En de koffiedames voor de goede zorgen vanuit de
keuken.
Ds. Anne-Gera Los
4

5

