Verslag Gemeentevergadering, donderdag 29 november 2018
1. Inloop met koffie (vanaf 20:00 uur)
Er zijn ongeveer 60 personen aanwezig.
Afwezig met bericht van verhindering: Jan en Ria Buis, Janny Hendrikse en Heimen Top, Margret
Tinholt,Ton Volgenant en Herma Willemsen.
2. Opening (Regina Davelaar)
Naar aanleiding van het EO programma 'Bad Habits, Holy Orders' doen vijf meiden afstand van drank,
jongens en smartphones en stappen een katholiek klooster binnen. Zo worden de meiden ondergedompeld in een spartaanse omgeving die geheel gewijd is aan reflectie, gebed en goede daden. Moeilijk was om te werken in stilte. Tip van één van de nonnen: ‘Als het stil van buiten is, zodat je eens
kunt horen wat je van binnen zegt.’ Adventtijd is ook een tijd van bezinning en ook wij zouden die tijd
kunnen gebruiken om in stilte te ervaren wat er echt in ons leeft.
3. Begroting 2019 College van Kerkrentmeesters (Benno Schep)
Benno presenteert de begroting van het CvK. Allereerst een terugblik over 2018. De begroting voor
2018 was afgerond EUR 20.000 negatief. Echter voor het 2e jaar op rij wordt het resultaat in 2018 fors
positief (ca. EUR 37.000). Belangrijkste reden is de vacature voor een predikant. Grote uitgavenpost
in 2018 was de renovatie van de pastorie, echter deze was gepland en opgenomen in de voorziening
onderhoud.
Begroting 2019 Inkomsten

Begroting 2019 Kosten
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Begroting 2019 Totaal

Anja dankt Benno voor de toelichting en voor zijn bereidheid om de plotselinge leemte in het CvK tijdelijk in te vullen. Met applaus stemt de gemeentevergadering in met deze begroting en dankt de
penningmeester.
4. Verslag gemeentevergadering van 25 april 2018
Tekstueel en nav:
Geen opmerkingen.
5. Begroting 2019 College van Diakenen (Marijke van Dijk)
Elke zondag krijgt een gemeentelid een bos bloemen omdat ze iets te vieren hebben, een steuntje in
de rug kunnen gebruiken of door omstandigheden niet meer in de kerk kunnen komen. Eén van de
kleinere maar vaste punten van de begroting van de diaconie. Zo begon Marijke met een plaatje van
een bos bloemen en eindigde met het plaatje welke hier
rechts staat.
De begroting van de diaconie is bewust negatief omdat we
een aantal jaren een geleden een legaat hebben gekregen,
waar we jaarlijks een bedrag op willen ‘interen’. Een onderdeel van de begroting is het Diaconale plaatselijke werk €
6.300. Dit bestaat uit: diaconale ondersteuning, folders voor
vakantiegeld samen delen, ouderenwerk (busreis, paasattenties en paas- en kerst viering), de bloemen en kerstpakketten.
De gemeentevergadering stemt in met deze begroting en
dankt de penningmeester.
6. Renovatie en onderhoud Bronkerk en pastorie (Bert
van der Zwan)
Als Bronkerk zijn we continu bezig met vernieuwing, later lezen we daar meer over. Maar ook de gebouwen moeten onderhouden worden. De kozijnen van de kerk waren nog steeds donkerbruin, afgelopen zomer zijn ze, aan de buitenzijde, wit geschilderd; oogt veel frisser. Sinds de nieuwbouw is er
weinig veranderd aan de pastorie. Nu deze (tijdelijk) niet bewoond werd, een mooie kans om deze
aan te passen aan deze tijd. Wat is er allemaal gedaan: een nieuw toilet, nieuwe keuken, een dakkapel op de eerste verdieping, een nieuw dakraam op zolder, een nieuwe badkamer, overal is laminaat
gelegd en geschilderd. Daarnaast is de tuin onderhoudsvriendelijker gemaakt. Tijdens deze presentatie veel foto’s van voor en na de renovatie. De verbouwing is uitgevoerd door Peter Ooms en Jan van
Zwam en het schilderwerk door Herman Mol. Daarnaast is er heel veel werk verricht door de vrijwilligers. Dit alles gecoördineerd door Gert en Tina Dijk. De renovatie van de pastorie was begroot voor €
38.400, meer werk was € 3.150. Na verloop van tijd werd duidelijk dat de pastorie verhuurd moest
gaan worden. We hebben ervoor gekozen om de pastorie gestoffeerd te verhuren; extra kosten hiervoor zijn € 4.365.
7. Presentatie Digitale Nieuwsbrief (Pietie van der Meulen)
We introduceren een digitale nieuwsbrief om “het meeleven in en om” de Bronkerk te bevorderen. De
bestaande middelen zoals bronkerkbrief, de Bron en de website hebben ieder voor zich hun beperkingen. De belangrijkste is de openbaarheid. “Meeleven met” wil je niet altijd in Bron of algemeen toegankelijk op de website hebben. Andere kerken hebben dit ingevuld door de digitale nieuwsbrief. Bij
ons is dit ook onderzocht en, nadat we voldoende vrijwilligers hadden, besloten om dit vanaf 2019 ook
te doen. De digitale nieuwsbrief is bestemd voor leden van de Bronkerk en andere geïnteresseerden
zoals oud-leden die zich hebben aangemeld. Het is een besloten groep en aanmelden kan door een
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mail te sturen naar: aan_afmeldendigitalenieuwsbrief@bronkerk.nl. Na aanmelding krijg je een verzoek om een verklaring van geheimhouding te ‘tekenen’. Zo willen we bereiken dat de gedeelde informatie, zo goed mogelijk, binnen deze groep blijft. Een ieder mag, via de mail, kopij aanleveren bij
kopijdigitalenieuwsbrief@bronkerk.nl. Inleveren voor vrijdag 12:00 uur, vervolgens wordt op de zaterdag de digitale nieuwsbrief verstuurd.
8. Beleidsplan 2017 - 2021: welke concrete acties gedaan? (José Deuze)
Hoe zijn we samen op weg naar vernieuwing, geïnspireerd vanuit de Bron! Begin 2017 was het beleidsplan klaar, zijn we samen met u aan de slag gegaan met de concrete acties die genoemd zijn in
het beleidsplan. Het beleidsplan is onderdeel geworden van onze werkplannen, dus naast alle doorlopende taken van de raden en werkgroepen hebben de concrete doelen een plek gekregen. Onze ervaring is dat het beleidsplan een goed werkbaar plan is. Er is veel werk verzet de afgelopen twee jaren, er zijn heel veel dingen waar we trots op zijn!
Maar niet altijd alles gaat goed, niet altijd alles kan uitgevoerd worden. Er zit ook kwetsbaarheid in de
uitvoering van de gestelde doelen en bijbehorende acties, door onder andere ad-hoc taken door
(on)verwachte omstandigheden of taken die toch meer inzet vragen dan vooraf bedacht. Ook is aantal
beschikbare vrijwilligers niet altijd toereikend. Sommige onderdelen waren lastig uit te voeren doordat
er tijdelijk geen predikant beschikbaar was. Soms zijn de ideeën ambitieus en lukt het niet om acties
uit te voeren. Dit kunnen we nog meer direct bespreekbaar maken en met elkaar delen, en ook bijstellen waar nodig.
Eén van de aanbevelingen is om hulp te vragen voor concrete acties die voortkomen uit het beleidsplan. Vervolgens een boeiende presentatie over de gerealiseerde activiteiten en plannen voor komende jaar van Werkgroep Vieren, Pastoraat, Diaconaat, het Jeugdwerk, Beheer & Financiën en Communicatie.
We doen veel en we doen het samen, maar we hebben ook nog veel vacatures. En daarvoor doen we
een beroep op alle leden. Kijk waar je je steentje aan zou willen bijdragen.
9. Voortgang beroepingswerk (Warner Bruins)
De beroepingscommissie van van start gegaan om op zoek te gaan naar een predikant voor de resterende 50% of 40%. De profielschets is gemaakt en en eerder met de gemeente afgestemd. De vacature is geplaatst en het tijdspad vanaf heden is:
1. kandidaten solliciteren (tot eind november);
2. selectie doorvoeren en horen (december tot half januari)
3. voordracht aan de kerkenraad (begin februari)
De beroepingscommissie heeft drie bronnen van mogelijke kandidaten:
1. zij die op de vorige vacature hebben gereageerd
2. zij die door de mobiliteitspool zijn doorgegeven (kandidaat weet niet altijd dat hij/zij op de lijst
staat);
3. reacties op de huidige vacature.
10. Presentatie jeugdwerk (Remko Groen)
Wegens ziekte van Remko vervalt dit agendapunt.
11. Rondvraag
Wordt geen gebruik van gemaakt.
12. Afsluiting
We zingen gezamenlijk lied 259: Zend ons een engel in de nacht.
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