Verslag van de gemeente avond op dinsdag 19 juni 2018.
Onderwerp: de presentatie van het 2e vlekkenplan van de herinrichtingscommissie.
De waarnemend voorzitter, ds. Kees den Hertog opent de avond. Hij heet iedereen welkom
en gaat ons voor in gebed.
Hij geeft een toelichting bij deze avond. De opzet is om de gemeente te horen over het 2e
vlekkenplan. De commissie zal het plan presenteren. Daarna krijgen de aanwezigen de
gelegenheid om opmerkingen/vragen te stellen. Na afloop van deze avond zal de kerkenraad
vergaderen en besluiten of zij de commissie mandaat geeft om door te gaan met dit plan.
Dan geeft hij het woord aan Rien den Haan, voorzitter van de herinrichtingscommissie.
Rien begint zijn presentatie met aan te geven, dat de commissie lang bezig is geweest, voordat
men tot een definitief plan kon komen. De commissie heeft zich gerealiseerd, dat het
middengedeelte van de kerk een belangrijke rol speelt en dat daarover verschillende
meningen zijn binnen de gemeente. Hij geeft aan, dat de commissie niet unaniem tot een
besluit kon komen, maar dat wel alle leden achter het plan staan.
De commissie is er in geslaagd zich te houden aan de opdracht en het programma van eisen.
Daarbij heeft de commissie rekening gehouden met een aantal zaken, die zeker aandacht
vragen: 1. Aanpassen verwarming
2. Reguleren en ventileren binnenruimte
3. Pleisterwerk geheel vervangen
4. Enige banken vertonen hier en daar gebreken
5. Sanitair aanpassen
Via een dia serie krijgen de aanwezigen te zien hoe men uiteindelijk tot het definitieve plan is
gekomen. Men heeft veel mogelijkheden onderzocht en in kaart gebracht: behoud banken;
diverse combinaties van stoelen en banken; alleen stoelen.
Uiteindelijk heef men vanwege rust en eenheid gekozen voor een opstelling met stoelen.
Er komt een vlakke vloer. De lambrisering zal verdwijnen. Er komt een verhoogde en
verplaatsbare plaats voor predikanten/sprekers.
De aanwezigen krijgen de gelegenheid om vragen te stellen ter verduidelijking.
*Wat gebeurt er met de vloer?
De vloer moet worden uitgegraven en men heeft gekozen voor een vlakke vloer.
*Houdt men rekening met de akoestiek?
Ja, dat zal zeker gebeuren.
Pauze
Na de pauze worden er vragen gesteld.
1. Iemand spreekt waardering uit voor de zorgvuldige manier van aanpak
2. Staat de brandweer het toe, dat er alleen een middenpad is?
Bij dit geringe aantal stoelen per rij mag dat.
3. Er zijn gemeenteleden teleurgesteld over het verdwijnen van de banken. Deze zorgen
voor een warm en knus geheel. Iemand geeft de tip om bij de keuze van de stoelen

hiermee rekening te houden. De commissie neemt deze tip mee.
4.

Het aantal plaatsen vermindert. Is dit geen probleem?
Tellingen wijzen uit, dat dit geen rol speelt. Er is ruimte om stoelen bij te plaatsen.
Waar is er dan opslag voor extra stoelen?
Dit wordt meegenomen bij het bekijken van de technische mogelijkheden.
5. Waarom zoveel ruimte voor het Multi Media Team; in andere kerken werkt men met één
laptop?
Het MMT kan veel aanbieden. Er zal goed gekeken worden hoeveel ruimte hiervoor
nodig is. Dit gebeurt in overleg met het MMT. De koster komt ook bij het MMT te zitten.
Ook zij wordt hierbij betrokken.
6. Er komt een vlakke vloer. Hoe zit het dan met de zichtbaarheid?
De commissie zal ervoor zorgen, dat daarvoor een goede voorziening komt. Men denkt
aan een verplaatsbare verhoging voor de predikant/sprekers.
Andere activiteiten kunnen zichtbaar gemaakt worden via de camera. Dit gebeurt nu ook.
7. Wordt er gedacht aan isolatie?
Er is een bureau bezig alle technische kanten te onderzoeken. Daar hoort dit zeker bij.
Welk bureau doet dit?
Dit wordt gedaan door Vastgoed Advies Marsaki.
8. Welk budget heeft het college beschikbaar gesteld?
Er is niet van te voren een budget beschikbaar gesteld. Als het plan klaar is, wordt er een
financieel plaatje opgesteld. Daarmee kunnen we subsidies aanvragen. Er zijn gemeentes,
die renovatie hebben kunnen bekostigen van subsidies.
Er is ook nog de mogelijkheid om acties te houden. Mochten we niet genoeg geld bij
elkaar krijgen, dan zullen er prioriteiten gesteld moeten worden
De kerkenraad heeft het vlekkenplan goedgekeurd op voorwaarde, dat het technisch en
financieel haalbaar is.
9. Er wordt gevraagd of in een genoemd legaat beschreven staat, dat het voor de kerk is.
Ingewijden geven aan, dat er beschreven staat, dat het gebruikt moet worden voor de
instandhouding van de kerk op het dorp. Daarbij speelt een kerkgebouw een belangrijke
rol.
10. Een gemeentelid heeft geïnformeerd naar de mogelijkheden voor financiering van een
predikantsplaats. Robert Boot geeft een toelichting. Voor de invulling van een
predikantsvacature moet je toestemming vragen aan het Classicale College voor
Behandeling Beheerszaken. Zij bekijken voor welk percentage er beroepen mag worden
op basis van de inkomsten uit levend geld.
Men rekent per 1050 leden één fulltime predikant. Wij hebben 800 leden. In een gesprek
met leden van het CCBB heeft men aangegeven, dat wij nog slechts voor enkele jaren
mogen aanvullen tot 1,2 fte.
De oriëntatiecommissie zoekt uit wat de beste optie is voor onze gemeente.
11. Er wordt nogmaals waardering uitgesproken voor de werkwijze van de commissie.
Wat voor manier van verwarmen komt er?
Dit is het technisch bureau aan het uitzoeken. Daarbij wordt de totale luchtbeheersing
meegenomen en ook de verlichting.
12. Levert het plaatsenwinst op, als je de banken schuin neerzet? Nee dit zal geen effect
hebben.

Na deze laatste vraag evalueert de waarnemend voorzitter ds. Kees den Hertog de discussie
en komt, met instemming van de aanwezigen, tot de conclusie, dat de meerderheid zich kan
vinden in het plan van de commissie.
De kerkenraad zal aansluitend aan deze bijeenkomst bij elkaar komen om te bespreken of de
commissie mandaat krijgt om verder te gaan.
Omdat dit een extra gemeente avond is komt er geen algemene rondvraag. Er is alleen ruimte
voor dringende zaken.
De opmerking wordt gemaakt, dat er nog steeds niet genoeg wordt gecommuniceerd.
Jammer, dat er geen mededelingen meer op de beamer komen en er weinig gezegd wordt
door de ouderling van dienst. De kerkenraad is van mening, dat we met de mededelingen op
de papieren liturgie en informatie in het kerkblad voldoende communiceren.
Er wordt nog een tip gegeven om gebruik te maken van de Faam en de Bode. Dit wordt
regelmatig gedaan, maar lang niet altijd worden berichten geplaatst. Binnenkort verschijnt de
Moppenvreter weer. Daar staan onze activiteiten ook in. Dit blad wordt huis aan huis
verspreid. We gaan ook meer gebruik maken van de borden bij de ingang van het dorp.
De waarnemend voorzitter bedankt de commissie voor hun inzet. De gemeenteleden worden
bedankt voor hun aanwezigheid en het meedenken.

Aansluitend komt de kerkenraad bijeen.
Zij komen tot de conclusie, dat er vanuit de gemeentevergadering geen punten naar voren zijn
gekomen, die het noodzakelijk maken om terug te komen op het besluit, dat is genomen in de
vergadering van 22 mei j.l.
Het plan voor renovatie wordt nu definitief goedgekeurd. De herinrichtingscommissie krijgt
mandaat om de technische en financiële kant nu te gaan onderzoeken.

