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1)Opening Stemmingsavond
2)Meditatie
3)Stemming voor vacature ouderling 
4)Sluiting stemmingsavond / opening gemeenteavond
5)Status pastoraal werker
6)Benoeming ouderling-kerkrentmeester
7)Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en onze kerk
8)Pauze
9)Financiën – diaconie  
10)Financiën – kerkrentmeesters 
11)Financiën – De Hoven 
12)Verbouwingsplannen 
13)Vragen (schriftelijk ingediend tijdens de pauze)
14)Sluiting gemeenteavond
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Meditatie



Meditatie

Psalm 119:9

Doe bij Uw knecht weldadigheid, o HEER,
Opdat ik leev', Uw woorden moog' bewaren,
En dat Uw Geest mij ware wijsheid leer',
Mijn oog verlicht', de nevels op doe klaren;
Dat mijne ziel de wond'ren zie en eer',
Die in Uw wet alom zich openbaren.



Meditatie – Numeri 11:26-30

26 Twee mannen echter waren in het kamp achtergebleven. De naam 
van de ene was Eldad, en de naam van de andere Medad. De Geest 
rustte op hen – zij behoorden namelijk tot de aangeschrevenen, maar 
waren niet naar de tent vertrokken – en zij profeteerden in het kamp.
 27 Een jongen liep snel weg en vertelde het aan Mozes, en zei: Eldad 
en Medad profeteren in het kamp.
28 Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, een van zijn 
uitgekozen jongeren, antwoordde en zei: Mijn heer Mozes, belet het hun!
 29 Maar Mozes zei tegen hem: Zet u zich voor mij in? Och, waren 
allen van het volk van de HEERE maar profeten,  dat de HEERE Zijn 
Geest over hen gaf!
 30 Daarna trok Mozes zich in het kamp terug, hij en de oudsten van 
Israël.



Meditatie – Zingen OTH 235

1 Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

5 Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot uwe troon,
dat uw Heil'ge Geest er woon'.

6 Neem ook mijne liefde, Heer,
'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.
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Stemming voor vacature 
ouderling



Stemming voor vacature ouderling

1)Voorstellen
2)Stemmen
3)Tellen van de stemmen
4)Uitslag
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Sluiting Stemmingsavond / 
Opening Gemeenteavond
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Status Pastoraal Werker



 

Status kerkelijk werker

In maart zijn de eerste stappen, middels een advertentie in de Waarheidsvriend en Nederlands Dagblad, gezet.

Hierop zijn een aantal reacties gekomen waaruit wij 2 kandidaten hebben geselecteerd aan de hand van onze 
profielschets en motivatiebrief.

Met één van deze kandidaten hebben wij 2 gesprekken gevoerd waarna besloten is met beide kandidaten niet 
verder te gaan.

In de tijd daarna, medio begin mei, is er een contact geweest met een ad-interim predikant. Ook dit gaf niet 
het gewenste eindresultaat. Als tijdelijke ondersteuning totdat er een kerkelijk werker is gevonden.

Momenteel zijn er verkennende gesprekken met een andere ad-interim predikant.  Met dezelfde 
insteek als de vorige. 

Los van deze uitkomst wordt aan de hand van een aangepast profiel (leeftijd en preekbevoegdheid) 
een nieuwe advertentie opgesteld om vóór de zomer nog een tweede ronde gesprekken te kunnen 
aangaan.

We houden u op de hoogte.



Gemeenteavond

Benoeming ouderling-
kerkrentmeester



Plaatselijke regeling -1

• In de ordinanties van de PKN wordt op diverse plaatsen bepaald dat 
zaken door een gemeente of haar kerkenraad binnen de kaders van 
de kerkorde zelf geregeld dienen te worden. Alle gemeenten binnen 
de PKN dienen een dergelijke plaatselijke regeling op te stellen.

• De plaatselijke regeling dient tenminste de verkiezing van 
ambtsdragers, wijze en werken van de Kerkenraad en het beheer van 
de vermogens-rechtelijke aangelegenheden van de gemeente (ord. 4 
art. 7) te bevatten.

• Deze regeling is binnen onze gemeente van kracht.



Plaatselijke regeling -2

• De regelingen “ten behoeve van het leven en werken van de gemeente” worden 
vastgesteld en gewijzigd na de leden van de gemeente daarin gekend en daarover 
gehoord te hebben. Waarvan heden acte.

• Kerkrentmeesters zijn in beginsel ouderling. De kerkenraad kan echter beslissen, dat 
het college van kerkrentmeesters leden zal hebben, die geen ouderling zijn. 

• Het minimum aantal ouderlingen-kerkrentmeester huidig in de kerkenraad is 
momenteel vier.

• Voorgestelde aanpassing in de plaatselijke regeling A&T: 
   Minimaal drie van de vijf kerkrentmeesters zijn ouderling-kerkrenmeester.

• U aan het woord…
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Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) 

en onze kerk



Europese regelgeving omtrent privacy
Handhaving per 25 mei 2018
10 stappenplan Autoriteit Persoonsgegevens
Rechten van de betrokkenen
Hoge boetes bij het niet naleven van de regels

AVG

Algemene introductie AVG



AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) - 1

• De waarborging van privacy is een belangrijk onderwerp, zo belangrijk dat er 
een Europese richtlijn is uitgegeven welke vanaf 25 mei van kracht wordt.

• Als kerk is het goed zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens van onze 
leden en waar nodig ons privacy beleid aan te scherpen. 

• Middels PKN en Kerkbeheer is er informatie beschikbaar waarmee wij aan de 
slag zijn gegaan met een externe adviseur.

• Er is ook nog veel onduidelijk op kerkelijk vlak: ligt de AVG in het verlengde 
van de reeds bestaande structuur (2016) of is er een aanpassing nodig?

• Er is nog overleg gaande tussen de Autoriteit Persoonsgegevens en het CIO 
(Contactorgaan in Overheidszaken - PKN) om duidelijkheid te krijgen in de rol 
die kerken en gemeenschappen dienen te nemen aangaande de AVG.



AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) - 2

1: Wij inventariseren waar en welke persoonsgegevens wij verzamelen en waar deze voor 
worden gebruikt. Deze processen worden vastgelegd in een zogenoemd verwerkingsregister.
Aan de hand daarvan worden verwerkersovereenkomsten opgesteld voor o.a. leveranciers.
2: Wij stellen een privacyverklaring op waarin wordt vermeld waarvoor de persoonsgegevens 
worden gebruikt en publiceren deze privacyverklaring op de website. Daarin nemen wij ook het 
recht op inzage, het recht op wijziging en recht op verwijdering op. 
Deze verklaring zal medio juni op de website worden geplaatst.
3: Wij zullen voortaan toestemming vragen voor gebruik van b.v. foto’s.
4: Er wordt een veiligheidscheck gedaan omtrent de beveiliging van onze (online) systemen. 
waarin persoonsgegevens zijn opgenomen.
Eventuele oude bestanden worden verwijderd (voor zover mogelijk en haalbaar).
Ook zal er worden gekeken naar de vorm van kerk-uitzendingen via internet.
5: Jaarlijks zal de Kerkenraad het privacy beleid /verklaring evalueren. 

Wat gaat de AVG betekenen voor onze gemeente/kerk? 
Want afwachten doen wij niet … 
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Pauze (15 minuten)
Schriftelijk indienen van vragen



Gemeenteavond

Financiën – diaconie  



Financiën – diaconie – inkomsten  
Begroting

INKOMSTEN 2017 2016 2018

Collecten Diaconie  €              8.550  €              8.042  €            10.000 
Collecten plaatselijke activiteiten  €            13.154  €            12.824  €            12.500 
Collecten Cofratiam  €              6.018  €              5.605  €              6.000 
Collecten World Servants  €              1.609  €                618 
Doorzend collecten landelijk  €              7.977  €            10.829  €            10.000 
Doorzend collecten wereldwijd  €            22.869  €            10.629  €            10.000 
Doorzend collecten zending  €              5.583  €              7.014  €              7.500 
Doorzend collecten via de busjes diverse kringen  €              1.117  €                878  €                500 
Zendingsbussen  €              4.528  €                     -  €              4.500 
Subtotaal collecten  €            71.406  €            56.439  €            61.000 

Kerkradio  €              4.509  €              4.067  €              4.000 
Giften algemeen  €              2.030  €                460  €                250 
Rente bank  €                134  €                173  €                250 
Rente lening KRM  €                     -  €              4.228 
Subtotaal overige inkomsten  €              6.673  €              8.927  €              4.500 

Totaal inkomsten  €            78.079  €            65.367  €            65.500 



Financiën – diaconie – uitgaven  
Begroting

UITGAVEN 2017 2016 2018

Doorzend collecten landelijk  €            13.589  €            11.332  €            10.000 
Doorzend collecten wereldwijd  €            30.686  €            16.961  €            13.000 
Doorzend collecten via de busjes diverse kringen  €                500 
Giften landelijke instellingen  €              2.100  €              2.210  €              2.500 
Giften wereldwijde instellingen  €              2.400  €              2.400  €              2.500 
Zendingscommissie afdracht  €                872  €              4.500 
Subtotaal doorzend collecten en giften  €            49.647  €            32.903  €            33.000 

Afdracht kerkradio kerkrentmeesters  €              3.158  €              3.862  €              3.000 
Quotum PKN  €              2.354  €              2.243  €              2.500 
Algemene kosten  €                360  €                433  €              1.000 
Subtotaal kosten Diaconie  €              5.872  €              6.537  €              6.500 

Ondersteuningen  €              1.046  €                907  €              1.500 
Kwijtscheldingen  €                     -  €                     -  €                500 
Vluchtelingenwerk  €                     -  €                210  €              1.500 
Pastorale zorg / PPH  €              1.140  €                541-  €                500 
Bijdrage Diaconie Vermogensfonds De Vroome  €                     -  €              1.000  €                     - 
World Servants  €                     -  €                618  €                     - 
HVD  €              4.500  €              3.500  €              2.500 
Jeugdwerk  €              2.612  €                     -  €              2.500 
Opening winterwerk  €              2.045  €              1.882  €              2.000 
Evangelisatie  €            12.857  €              6.000  €            12.000 
Cofratiam  €              6.265  €              5.000  €              6.000 
Subtotaal diaconaal werk  €            30.466  €            18.576  €            29.000 

Totaal uitgaven  €            85.985  €            58.016  €            68.500 



Financiën – diaconie – toelichting balans  
ACTIVA

Persoonlijke leningen

stand 1-1-2017  €             4.829 
Verstrekkingen  €             1.028 
Kwijtscheldingen
Aflossingen  €             3.187-
stand 31-12-2017  €             2.670 

Rabobank 3617.13.711 (doorgeef rekening)

stand 1-1-2017  €             6.411 
Saldo mutaties  €             5.711-
stand 31-12-2017  €                700 

Tussenrekening HVD

stand 1-1-2017  €             2.270 
Bijdrage Diaconie  €             4.500 
Mutaties bij  €             2.150 
Mutaties af  €             7.613-
stand 31-12-2017  €             1.307 



Financiën – diaconie – toelichting balans  
 
ACTIVA

Tussenrekening Jeugdraad

stand 1-1-2017  €             6.724 
Bijdrage Diaconie  €             2.612 
Mutaties bij  €            11.980 
Mutaties af  €           15.494-
stand 31-12-2017  €             5.822 

Tussenrekening Evangelisatie Commissie

stand 1-1-2017  €             1.893 
Bijdrage Diaconie  €           12.857 
Mutaties bij  €             4.374 
Mutaties af  €           17.548-
stand 31-12-2017  €             1.576 

Tussenrekening Cofratiam

stand 1-1-2017  €             5.683 
Bijdrage Diaconie  €             6.265 
Mutaties bij  €           16.249 
Mutaties af  €           13.383-
stand 31-12-2017  €           14.814 



Financiën – diaconie – toelichting balans  
PASSIVA

Vermogen

stand 1-1-2017  €          237.988 
Resultaat 2016  €             7.351 
Mutaties banksaldo tussenrekeningen  €             6.950 
Kwijtscheldingen 2017  €                    - 
Afboeking saldoverschil doorgeefrekening - vooruitontvangen bedragen  €                    - 
stand 31-12-2017  €          252.289 
   
Vermogensfonds De Vroome

stand 1-1-2017  €           17.477 
Ingezameld gemeenteleden  €                340 
Rente €                  33 
Uitgekeerd pensioen  €             2.122-
stand 31-12-2017  €           15.728 



Financiën – diaconie – balans activa
ACTIVA 31-12-2017 31-12-2016

Vaste middelen

-  €                   -  €                 - 

Vlottende middelen

Persoonlijke leningen  €            2.670  €          4.829 
Tussenrekening HVD  €            1.307  €          2.270 
Tussenrekening Jeugdraad  €            5.822  €          6.724 
Tussenrekening Evangelisatie Commissie  €            1.576  €          1.893 
Tussenrekening Cofratiam  €          14.814  €          5.683 

Liquide middelen

Rabobank 3019.01.317 (lopende rekening)  €          12.934  €         19.515 
Rabobank 3019.113.555 (telespaar rekening)  €         205.306  €       205.173 
Rabobank 3617.13.711 (doorgeef rekening)  €               700     €           6.411 
Rabobank 1335.766.219 (fonds De Vroome)  €          15.728  €         17.477 
 

 €         260.858  €       269.973 



Financiën – diaconie – balans passiva
PASSIVA

Vermogen  €         252.289     €       237.988 

Resultaat boekjaar  €            7.906-  €          7.351 

Overige passiva

Vermogensfonds De Vroome   €          15.728   €         17.477 
Vooruitontvangen bedragen (WS rekening)  €               497  €          6.457 
Nog te betalen bedragen (kruisposten)  €               250  €             700 

 €         260.858  €       269.973 



Financiën – diaconie – projecten

1)2017 binnenlands project: Stichting Gave
Gave maakt kerken en christenen bewust van de Bijbelse roeping om ‘de 
vreemdeling’ gastvrij te ontvangen. Gave inspireert, traint en ondersteunt 
vrijwilligers om contacten op te bouwen met asielzoekers en hen Gods liefde 
te laten zien.

2)2018 binnenlands project: Stichting Diaconaal Havenproject 
Rotterdam

Deze stichting is opgericht om het zeemanswelzijnswerk in de Rotterdamse 
haven met een diaconale visie inhoud te geven.

3)Buitenlands project sinds 2014: Zustergemeente in Copacieni
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Vragen aan de diaconie?
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Financiën – College van 
Kerkrentmeesters Ameide en 

Tienhoven 2017 



• Financiën College van Kerkrentmeesters Ameide en Tienhoven 2017
• Exploitatieoverzicht 2017 (verkorte jaarrekening)

Baten Lasten

  2016 2017 2017   2016 2017 2017

    Begroting     Begroting

Collecten € 67.925 69.890 68.000 Pastoraat € 79.025 67.582 48.900

Kerkbalans € 139.966 145.766 142.000 Kerkelijke heffingen € 52.240 75.019 98.439

Solidariteitskas € 5.465 5.700 5.500 Solidariteiskas € 3.270 3.240 3.365

Rommelmarkt € 33.500 38.400 35.000 Kerkelijke medewerkers € 3.435 3.675 8.000

Kerkradio € 3.158 3.427 2.500 Kosten en lasten Gebouwen € 40.132 40.781 28.000

Inpakwerk € 1.185 3.488 0 Reservering onderhoud € 20.800 30.000 30.800

Incidentele giften € 4.252 3.381 1.000 Gebruik en huur
 ‘De Hoven”’

€ 15.000 15.000 15.000

Verjaringsfonds € 5.350 8.150 6.000 Afschrijvingen € 4.058 5.460 3.000

Rente € 262 240 250 Algemene kosten € 22.824 26.575 24.200

Huur orgel en kerkgebouw € 766 816 0 Rente leningen € 1.615 0 0

     Afboekingen debiteuren 2016   2.763  

 € 261.829 279.258 260.250  € 242.399 270.095 259.704

Saldo € 19.430 9.163 546  €    

          

 € 242.399 270.095 259.704  €    



• Financiën College van Kerkrentmeesters Ameide en Tienhoven 2017
• Balans per 31 december 2017 - activa



• Financiën College van Kerkrentmeesters Ameide en Tienhoven 2017
• Balans per 31 december 2017 - passiva



• Financiën College van Kerkrentmeesters Ameide en Tienhoven 2017
• Begroting 2018 - 2019

Baten Lasten

  2017 2018 2019   2017 2018 2019

  Begroting Begroting Begroting   Begroting Begroting Begroting

Collecten € 68.000 67.000 66.000 Pastoraat € 48.900 50.576 50.576

Kerkbalans € 142.000 140.000 140.000 Kerkelijke heffingen € 98.439 89.120 86.384

Solidariteitskas € 5.500 5.000 5.000 Solidariteiskas € 3.365 3.000 3.000

Rommelmarkt € 35.000 35.000 35.000 Kerkelijke medewerkers € 8.000 8.000 8.000

Kerkradio € 2.500 2.000 1.500 Kosten en lasten 
Gebouwen

€ 28.000 32.000 32.000

Inpakwerk € 0 0 0 Reservering onderhoud € 30.800 30.800 31.800

Incidentele giften € 1.000 2.000 2.000 Gebruik en huur
 ‘De Hoven”’

€ 15.000 15.000 15.000

Verjaringsfonds € 6.000 6.000 6.000 Afschrijvingen, € 3.000 3.000 3.000

Rente € 250 100 100 Algemene kosten, assurantien, cursussen € 24.200 22.200 22.200

Huur orgel en kerkgebouw € 0 200 200 Rente leningen € 0 0 0

 € 260.250 257.300 255.800  € 259.704 253.696 251.960

Saldo € 546 3.604 3.840   €   

 € 259.704 253.696 251.960   €   
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Financiën – De Hoven 2017 



 31-12-2017 31-12-2016
 VASTE ACTIVA € €
Materiële vaste activa   
Verenigingsgebouw/ Aula 995.000 995.000
Interieur en inventaris 138.240 161.280
 --------------- ---------------
Totaal 1.133.240 1.156.280
 ======== ========
VLOTTENDE ACTIVA   
   
Vorderingen 1.931 3.690
 ======== ========
Liquide middelen   
Rabobank Bedrijfstelerekening NL 85 RABO 3019.1120.79 33.500 19.000
Rabobank NL72 RABO 0301 9684 89 2.019 1.099
 -------------- --------------
Totaal 35.519 20.099
 ======== ========
   
TOTAAL ACTIVA 1.170.690 1.180.069
 ======== ========

BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (31 DECEMBER 2016) Stichting Verenigingsgebouw Ameide - Tienhoven



EIGEN VERMOGEN   
   
Kapitaal 1.176.966 1.191.784
 ======== ========
VOORZIENINGEN   
Onderhouds- en vervangingsreserve 500 500
 ======== ========
KORTLOPENDE SCHULDEN   
Omzetbelasting 255 -
loonheffing - 166
Pensioenpremie af te dragen 322 -
Nog te betalen rente 12 -
Crediteuren 1.366 1.064
Nog te betalen verzekeringen - 895
Nog te betalen lonen - 478
College van Kerkrentmeesters Ameide –Tienhoven,
Exploitatie-tekort

 
-8.731

 
-14.818

 --------------- ---------------
Totaal -6.776 -12.215
 ======== ========
TOTAAL PASSIVA 1.170.690 1.180.069



              
2017

           
2016

BATEN     
Huuropbrengsten  Uitvaart/overige   15.285 11.408
Opbrengst 21%   12.618 7.606
Opbrengst 6%   22.404 16.668
Subsidie Gemeente Zederik   2.805 2.805
Rente Rabo bedrijfstelerekening 
3019.112.079

  5 10

College van Kerkrentmeesters Ameide-
Tienhoven:       

  15.000 15.000

   -------------
--

-------------
--

Totaal baten   68.117 53.497
   ======== ========
     
INKOPEN     
Inkopen koffie etc.   17.073 11.681
   ======== ========

EXPLOITATIEREKENING  2017 (2016) Stichting Verenigingsgebouw Ameide - Tienhoven 



LASTEN     
Personeelskosten   13.407 8.207
Vrijwilligersvergoeding   3.038 3.042
Cursussen   989 418
     
Huisvestingskosten   16.172 18.179
     
Kleine- onderhoud inventaris   1.463 2.549
     
Afschrijving inventaris   23.040 23.040
     
Rente lasten en bankkosten   152 141
Algemene kosten   1.514 1.058
   --------------

-
--------------

-
   59.775 56.634
   ======== ========Exploitatie-tekort   -8.731 -14.818

   -------------- --------------

Totaal lasten   68.117 53.497

   ======== ========
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Verbouwingsplannen



Waar het begon… rond 2013

• Werkgroep kerkelijke gebouwen heeft, in opdracht van de Kerkenraad, alle 
kerkelijke activiteiten geïnventariseerd.

• Op basis van de bevindingen van de werkgroep is er onderzocht in hoeverre 
het bouwkundig, financieel en qua vergunningen mogelijk is om onze 
ruimten te centraliseren rondom de grote kerk. (nieuwbouw / verbouw)

• De Hoven is een ruimte waar wij op termijn niet de juiste toepassing voor 
kunnen vinden: in ligging – bereikbaarheid, grootte en comfort.

• Er is tevens onderzocht of het mogelijk is een verbinding tussen de nieuwe 
ruimte(s) en de kerk te maken (nieuwe ingang tot de kerk met 
mogelijkheden om de jas op te hangen en ook elkaar vóór en ná de dienst te 
ontmoeten – is een belangrijk thema!



De tijdlijn vanaf 2013 en verder…
• 4-12-2013:  - KRM onderzoek laten doen naar bouwkundige -, financiële –en 

vergunningsmogelijkheden voor centralisatie (kerkelijke) gebouwen bij de Kerk 
 

• 2014 – 2016: diverse studies
   In deze periode zijn er +/- 7 schetsen langs gekomen welke allemaal
   op één of andere manier niet invulbaar bleken
• Op de gemeenteavond van voorjaar 2014 zijn deze opties benoemd

• 2017 - voorjaar: nieuwe studie entree kerk met gebouw in de tuin
   Deze plannen zijn o.a. in A-10 van 01-2017 benoemd 
   Echter wordt dit plan ook niet geaccordeerd door Rce
   (Rijksdienst cultureel   erfgoed)



2017 - najaar: vorming studie fase 1 en fase 2:
–  fase 1 omvat een verbinding JOT – Kerk (beuk) 
–  fase 2 omvat realisatie nieuw verenigingsgebouw op de plaats van de pastorie 

Wat betreft fase 2: dit betreft een studie met als uitgangspunt gebruik maken van bestaande gebouwen 
zoals het JOT en de pastorie en is nog geen besluit!! We willen de mogelijkheden echter wel meenemen.

Sloop pastorie én verkoop de Hoven onlosmakelijk verbonden met deze plannen

Eén en ander in samenspraak met Gemeente Zederik (Brede Welstand) en Rce!

      2018 vervolg:
Waar zijn we nu concreet met bezig:
Fase 1 is samengevat in een ontwerp en deze voorgelegd aan diverse partijen zoals:

- Commissie Dorp- Stad en Land
- Monumentencommissie 
- Rijksdienst voor cultureel erfgoed
- Brede Welstand

- Hierop zijn zgn. notities afgegeven om tot een definitief ontwerp te komen in overleg met onze architect. De 
omgevingsvergunning is in voorbereiding, direct belanghebbenden geïnformeerd. 



Overzicht huidige situatie



Fase 1



Fase 1
• Doorsteek beuk – JOT
• JOT aanpassen op doorsteek
• Beuk aanpassen op doorsteek
      Waaronder verwarming, vloer van de kerk en inloop nabij het  
    liturgisch centrum
    Achteruit-gang pastorie tijdelijk aanpassen naar b.v. de Molenstraat

Biedt mogelijkheden voor:
• Plaats van ontmoeting voor en/of na de diensten
• Koffiedrinken bij ODD, en overige bijzondere diensten
• Kinderoppas



Fase 1



Fase 1, het zijn natuurlijk voorbeelden…



FASE 1
Aanpassingen Beuk:

• Doorgang creëren
• Herenbank verplaatsen
• Deel vaste banken eruit
• Houten vlonder eruit
• Aanpassing aan de vloer
• Losse stoelen 
• Rode kleed/podium
• Verwarming aanpassen
• Diverse bedrading



Fase 1 in tijdpad qua uitvoering

• Indienen bouwaanvraag medio half juli 2018
• Doorlopen processen (zienswijzen) tot max. half januari 2019

• Tussenliggende periode (half augustus / half januari 2019 kan het project verder worden 
voorbereid zoals werkomschrijving/werktekeningen, prijsvorming met aannemers en inschrijving

• Zo mogelijk afgifte vergunning half januari 2019
• Bezwaartermijn 6 weken

• Mogelijke start werkzaamheden medio maart/april 2019
• Afronding/oplevering is dan medio Q3 2019



Aandachtspunten

• Goede communicatie met ds. en mevr. van Trigt
• Goede communicatie Kerkenraad en gemeenteleden
• Goede communicatie omwonenden en belanghebbenden
• Juiste afstemming in het bouwproces
• Vrijwilligers
• Financiële aspecten acties – provinciale subsidie?

• En verder…. gericht op vervolg van fase 2 in de komende jaren waarbij 
kerkgroei en support vanuit de gemeente onlosmakelijk bij elkaar liggen.



Gemeenteavond

Vragen aan de 
kerkrentmeesters?

Beantwoorden van vragen 
(schriftelijk ingediend tijdens de 

pauze)



Gemeenteavond

Sluiting



Gemeenteavond

30 mei 2018

Wel thuis!
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