
AVOND VAN DE GEMEENTE 
15 juni 2022

Op weg naar een nieuwe toekomst voor onze gemeente



Agenda

 Welkom en Opening 

 Notulen vorige vergadering

 Terugblik vertrek Martina

 Werkgroep financiën

 Organisatie

 Brainstorm 1 mei

 Huidige invulling

 Jeugdwerk (Joeke vd Heide)

 Toekomstverkenningen



Terugblik afscheid Martina





Werkgroep financiën

 Eigenlijk is het een klankbordgroep voor Kerkenraad

 Bouwe de Jong 

 Folkert Algra

 Johannes van Leeuwen

 Hielke Tillema



Werkgroep financiën

 Schriftelijke toelichting begroting in ‘jip & janneke’

 Verschuiving van 1,1 mio?

 Exploitatie gebouwen?

 Beleidskeuze Kerkenraad t.a.v. formatie erg bepalend voor financiële 

ruimte

 Diaconie: hoe werkt dit?

 Acties voor specifieke doelen altijd welkom, niet structureel op 

rekenen



Werkgroep financiën

Adviezen:

 Verwacht geen meevaller in de kosten (eerder tegenvallers)

 Verhoog bijdrages daar waar ‘logisch’, bv

 Collectebonnen

 bijdrage paadwizer

 Apèl op mensen

 Fiscale voordelen onder de aandacht brengen

 Behoud betaalde kosterfunctie i.v.m. coordinatie vrijwilligers & 
exploitatie gebouwen

 Kijk naar samenwerking om ‘staffuncties’ te combineren



Organisatie | brainstorm 1 mei

 1 mei brainstorm kerkenraad & gideonsbende:

 Wens voor duidelijke scheiding tussen Besturen en Uitvoeren

 Klein comité vergaderen en besluiten (= slagvaardig)

 Organiseren van de ‘doe-taken’ (= grote groep vrijwilligers)

 Cruciaal: communicatie naar de gemeente

 Besluit: inhuur Interim Predikant om hiervoor structuur op te zetten

 Eind augustus heeft de Kerkenraad met 2 kandidaten een afspraak staan

 Opdrachtformulering is belangrijk en heeft de aandacht van Kerkenraad & 
Gideonsbende

 N.B. de interim-predikant is feitelijk een interim ‘manager’ die naar de kerkelijke 
organisatie kijkt en hier ervaring in heeft. Hij/zij verzorgt geen preken o.i.d.



Organisatie | korte termijn oplossing

 Invulling vertrek ds M. Stougie-de Wit

Aanspreekpunt voor alle gemeenteleden:

Willem Hofstede, 06-55 87 25 82

Willem zorgt voor verdere coördinatie waarbij 

 ds Henk & Deborah van der Bosch (Haren) beschikbaar zijn voor pastorale 

zaken (o.a. zieken en opname ziekenhuis)

 Ds G. Borger (Surhuizum), G. Wijnstok (Twijzel) en ds. A. Elverdink 

beschikbaar voor rouwdiensten



Organisatie | Jeugdwerk

Toelichting Joeke vd Heide

 Vacature uitgezet voor jeugdwerker

 Max 2 jaar, zodat ‘jeugdwerk’ niet tussen wal en schip 

zal belanden doordat de gemeente met de opbouw van 

de organsatiestructuur bezig is

 Bedoeld voor opbouw



Organisatie | personeel gezocht!

❑ ‘ambtsdragers’, ook zonder bevestiging / formele 
rol. Er wordt dan gezocht naar een passende 
werkstructuur (maatwerk)

❑ Clubleiding! (jeugdwurk@pgeastermar.nl)

❑ Vrijwilligers Paadwizer gericht op aanleveren 
inhoudelijk kopij gericht op meditatie

❑ ‘spin in het web’ voor Facebook

Gevonden!

✓ Henk van Dijk - Ouderling (voorzitter)

✓ Renske Kootstra - pastoraat

✓ Jikke Frankes – pastoraat



Toekomstverkenning | samenwerking?

Positieve verkennende gesprekken met ‘Sumar’, met als insteek: 

 eigen gemeente blijven

 Elk 0,5 fte dominee

 Gezamenlijke jeugdwerker?

Belangrijk: 

 voldoende tijd om ‘voors & tegens’ te bekijken 

 Sumar heeft in september gemeente-avond met o.a. dit onderwerp. Vooraf wordt dit in 
de nieuwsbrieven van Sumar gemeld

 Wordt onderdeel van opdracht Interim Predikant

 Vraag aan gemeente: instemmen met verdere verkenning

 Aanwezigen zijn positief en wensen kerkenraad veel succes!



Samenvatting belangrijkste punten

✓ Vertrek Martina is voorlopig ingevuld

✓ Interim Predikant opdracht voor organisatiestructuur & onderzoek 

samenwerking

✓ Vacature Jeugdwerker is uitgezet

✓ Voldoende tijd om over keuzes in de samenwerking met Sumar na te denken 

en te communiceren / af te stemmen met gemeente

✓ Vrijwilligers gezocht, maar ook al een paar gevonden!

✓ Op 2 november is er weer Avond van de Gemeente (samen met Dankdag)


