
Notulen gemeenteavond PGEastermar 29-04-2015 

 

M.k.a;  Trude Wagenaar, Nico en Tine Hoekstra, Janke Hamstra, Teake Hiemstra, Wytske 

Zandstra, Evert en Jikke Frankes, Wopke Wobbes, Beitske Kloosterman. Bareld Kuilman zal 

later komen. 

 

1. Welkom 

Om precies acht uur worden we welkom geheten door voorzitter Loltsje van der Zee, een 

speciaal welkom voor de kerkradio luisteraars. Zij spreekt de hoop uit dat ook zij de 

vergadering goed kunnen volgen. Even memoreert zij aan de laatste gemeenteavond, welke 

nog in “ ’t Hoekje “  werd gehouden. Er is nadien veel gebeurd o.a. de verhuizing, de verkoop 

van de kerk in “de Buorren”. Ze wenst ons allen een goede vergadering. 

 

2. Opening 

Dan verzoekt dominee Wim Stougie ons om met elkaar uit It Fryske Lieteboek  

lied 1005 de eerste vijf verzen te zingen. Daarna leest hij Prediker 3 en geeft uitleg over 

“Genieten”. Hierna gaat hij ons voor in gebed. 

 

3. Vaststellen agenda 

Op de vraag van voorzitter of  iemand iets wil wijzigen of toevoegen aan deze agenda komt 

geen reactie. Deze wordt onveranderd vastgesteld. 

 

4. Notulen gemeenteavond 23 april 2014 en 25 augustus 2014 

Beide verslagen worden ongewijzigd vastgesteld.  

Notulist wordt door voorzitter bedankt. 

 

5. Jieroersjoch 2014 

Voorzitter geeft aan dat de coördinator voor de koffiezetters Jantsje Hoekstra en de 

coördinator voor de schoonmakers Evert Frankes, helaas niet in het verslag zijn opgenomen. 

Dit zal in het jieroersjoch voor volgend jaar worden meegenomen. 

 Wiebe de Vries vraagt zich af of de KRM personeel heeft [ side 17 ].  

Atse Atsma geeft een toelichting hierop en zegt de functie omschrijving van  

Lou Schokker [ beheer begraafplaats ] en Piet Tjoelker [ Fondsen beheer ] op side 9 te missen. 

Ook dit wordt rechtgezet in het volgend jieroersjoch. Verder zijn er geen vragen en worden de 

samenstellers, de beide sriba’s en Herman Koops door voorzitter bedankt voor het vele werk. 

 

6. Financieel jaarverslag Protestantse Gemeente Eastermar 2014 

Klaas Dijkstra geeft een toelichting op het jaarverslag zoals afgedrukt op side 29 t/m 31 in het 

jieroersjoch. Men was uitgegaan van een voorzichtig negatief resultaat, ook gezien de 

landelijke krimp. Maar positief was een hogere opbrengst van de actie kerkbalans en de nog 

doorlopende acties, wat resulteerde in een positief resultaat van 8000,= euro. Gerrie Hoekstra 

vraagt naar de afschrijving van 10.000,= euro op het interieur. Klaas legt uit dat dit eerder niet 

werd gedaan, maar dat de nieuwe inventaris 165.000,= euro kost. Daarom wil men nu elk jaar 

10.000,= reserveren voor later. De gehele verbouwing heeft 430.000,= euro gekost, een 

overschrijding van 10 % van de begroting. 

Maar hiervoor hebben we wel door het vele vrijwilligershulp een veel mooier en beter 

gebouw terug gekregen dan waarop eerder was gerekend. 

 

7. Financieel jaarverslag Diaconie 2014 



Als hulpje van Coby Borger geeft Klaas Dijkstra ook uitleg van het jaarverslag van de 

Diaconie. Vorig jaar is er wereldwijd iets minder uitgegeven, landelijk wat meer, o.a. 5000,=  

euro voor het Roosevelthuis in Doorn. Er worden geen vragen of opmerkingen vanuit de zaal 

gesteld. Ook over de financiële verslagen van de diverse commissies komen geen vragen. 

 

8. Pauze 

Intussen is de presentielijst door iedereen getekend door de 55 aanwezigen. 

 

9. Evaluatie invulling, functie en gebruik van de Hege Stins tot nu toe en benutting van 

de vernieuwde gebouwen in de toekomst. 

Hiervoor zijn vier vragen in verschillende kleuren op papier geschreven.. Voor het 

beantwoorden krijgt iedereen vier in kleur verschillende memo briefjes. De in kleur 

bijpassende antwoorden kunnen hierop geschreven en weer opgeplakt worden op grote vellen 

op verschillende locaties in de zaal.. 

 Er worden veel antwoorden opgeplakt, per kleur worden enkele daarvan besproken. 

De vragen met daaronder enkele antwoorden zijn; 

Geel: hoe ervaart u de sfeer en gebruik van de Hege Stins. Hoe voelt u zich thuis in het 

nieuwe gebouw?  Antw. Veel positieve reacties, niet onwennig. 

Groen: hoe ervaart u de Erediensten? En wat wilt u daaraan bijdragen? Moet de 

nieuwjaarsmorgen Eredienst blijven of verplaatst worden naar de e.v. zondag? 

Antw. Dienst eindigen met een bekend slotlied, misschien onbekende liederen vóór de dienst 

oefenen, bij H.A. geen extra poespas [ meerdere onderwerpen ]. 

Er blijkt een kleine meerderheid te zijn voor het verschuiven van de nieuwjaarsmorgendienst. 

MientHalbe Westerhof geeft aan dat je het jaar afsluit met een dienst en het nieuwe jaar weer 

begint met een dienst. Voor eventuele hulp bij het voorbereiden daarvan [ vraag van dominee 

Martina Stougie] biedt hij zijn medewerking aan.  

Rood: hoe gastvrij zijn wij als gemeente, zijn er ook verbeterpunten? 

Antw. Wij zijn goed bezig, zijn een gastvrije gemeente. Verbeterpunt: misschien elke zondag 

gastvrouwen- en/of heren. 

Blauw: vooruitkijkend naar het volgend winterwerk, heeft u suggesties of tips? 

Antw. Houden zoals het is of op een hoger peil brengen, er niet meer dingen bijhalen, niet 

overladen. 

Dan wordt dit onderwerp door voorzitter afgesloten en vraagt zij hoe de vergadering deze 

manier van evalueren heeft ervaren. Geantwoord wordt dat dit goed is bevallen. 

 

10. Rondvraag 

Klaas Land vraagt aandacht voor eventuele kerktelevisie. Denk er eens over na. Is dit te 

realiseren?. Er wordt opgemerkt dat we voor het kostenplaatje Klaas Dijkstra hebben, maar 

ook hierover moeten we wel nadenken. 

Dieuwke de Vries vraagt of men voordat de dienst begint, niet eerst de te zingen liederen kan 

opnoemen zodat de luisteraars de tijd krijgen om dezen alvast op te zoeken. Opgemerkt wordt 

dat de vaste luisteraars een liturgie thuis krijgen. 

Voorzitter deelt nog mee dat mevrouw Marleen Berg [ bedenkster van het kruis in de kerk ], 

binnenkort zal logeren in “ Hiemstede” van Teake Hiemstra. 

Omdat er verder geen vragen zijn  wordt een ieder  wij bedankt voor zijn/haar inbreng. 

 

11. Sluiting 

Als afsluiting van deze vergadering wordt lied 97 vs 1 t/m 3 gezongen uit 

 It Fryske Lieteboek, en wenst voorzitter ons wel thuis.  

    Notulist Oane Hoekstra 


