Verslag Gemeentevergadering, woensdag 25 april 2018
1.

Inloop met koffie (vanaf 19:15 uur)

Er zijn ongeveer 55 personen aanwezig.
Afwezig met bericht van verhindering: Gert Dijk en Paul Gelderloos.

2. Opening en aanvulling agenda
José opent met een verhaal over een zwervertje aan het avondmaal uit ‘God tussen de regels’ en gaat
vervolgens voor in gebed.

3. Verslag gemeentevergadering van 29 november 2017
Tekstueel en nav:
Geen aanvullingen.

4. Jaarrekening 2017 Diaconie Bronkerk
Er is een tekort van € 4.350. Dat is bewust, want het is de bedoeling dat het legaat (post Reserve
Overig) de komende jaren tot nul wordt gebracht. Het verschil tussen de jaarrekening over 2016 en
2017 is dat in 2016 Vakantiegeld Samen Delen via onze rekening liep en in 2017 via Apeldoorn. De
kascontrole commissie, bestaande uit Joleen Kerkdijk en Jilly Meyerink, heeft de jaarrekening 2017
goedgekeurd. De aanbeveling voor 2018 is na te gaan of functiescheiding voldoende gewaarborgd is.
Op de jaarrekening staan uitgaven voor kerstpakketten. Vraag: ‘Is het mogelijk om kerstpakketten te
doneren?’ CvD neemt dit mee bij de uitwerking van de actie kerstpakketten eind 2018.
José bedankt Marijke en de kascontrole controle commissie voor de verrichte werkzaamheden.
Het CvD wordt decharge verleend voor het gevoerde financieel beheer over 2017.

5. Jaarrekening Bronkerk 2017
Het resultaat over 2017 is door een aantal meevallers circa € 58.000 hoger dan begroot. Begroot was
een tekort van € 19.194 en het operationeel resultaat is € 38.526.
De meevallers zijn niet structureel en betreft zowel de kosten als de omzet. Hogere inkomsten dan
begroot door WPU en verhuur (eenmalige correctie). Minder kosten door lagere energie rekening,
minder uitgaven aan verzekeringen, vacature predikant (vertrek van Hannie ) en ziekte koster.

2015
werkelijk

2016
werkelijk

2017
begroting

2017
werkelijk

Inkomsten
Kosten
Resultaat voor afschrijvingen

224.284
240.223
-15.939

226.823
247.045
-20.222

221.750
254.434
-32.684

223.648
202.976
20.672

Afschrijvingen
Resultaat na afschrijvingen

7.713
-23.652

7.536
-27.758

6.500
-39.184

6.747
13.924

Waterloopleinmarkt en de Bron
Resultaat operationeel

25.448
1.796

26.205
-1.553

20.000
-19.184

24.601
38.526

Eenmalige baten en lasten
Netto resultaat

15.441
17.237

-7.206
-8.759

0
-19.184

0
38.526
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Balans

2015

2016

2017

Bezittingen

416.137

409.251

408.729

Werkkapitaal
Totaal bezittingen

12.489403.648

17.284391.967

29.854378.875

45.237

40.237

36.487

Onderhoudsfonds
Eigen Vermogen

33.217
638.550

32.614
629.791

39.194
668.316

Totaal Vermogen

717.003

702.641

743.998

Geldmiddelen

313.355

310.674

365.123

Legaten

De kascontrole commissie, bestaande uit Gert de Bruin en Toos Kwappenberg, heeft een aantal aanbevelingen geformuleerd en de jaarrekening 2017 goedgekeurd.
José bedankt de kascontrole commissie en Melcher en Benno voor de verrichte werkzaamheden. Het
College van Kerkrentmeesters wordt decharge verleend voor het gevoerde financieel beheer over
2017.

6. Stand van zaken vacature organist/cantor
De sollicitatiecommissie is op 4 januari 2018 geïnstalleerd. Ze zijn begonnen met het maken van een
stappenplan, taakverdeling, vergaderschema en hebben een Whatsapp-group gemaakt. Vervolgens is
het profiel en de vacaturetekst opgesteld en is er een publicatieplan gemaakt.
De vacature is bekend gemaakt via: Advertentie in vakblad ‘Liturgie en muziek’, www.bronkerk.nl,
Twitter, vacaturesite PKN Nederland, linkedIn, de Bron, Facebook, publicatie op conservatoria met
relevante opleidingen en ook mails aan diverse muzikanten/organisten/orgeldocenten in regio Apeldoorn.

De sluiting was 28 februari met als resultaat (slechts) 2 kandidaten, waarvan één zich al snel terugtrok. Máár… de overgeblevene blijkt een hele goede kandidaat. Vervolgens een goed inhoudelijk (sollicitatie)gesprek en imponeert de kandidaat ons met virtuoos orgel- en uitstekend pianospel.
De kandidaat heeft al een keer tijdens een kerkdienst achter zowel ons Vierdagorgel als onze Pleyelvleugel gespeeld. En er is een proefrepetitie met de cantorij geweest. Daarna van twee personen lovende referenties. Tot slot heeft de sollicitatiecommissie unaniem de kandidaat voorgedragen aan de
kerkenraad. Het vervolg is dat het CvK nu een arbeidsvoorwaarden gesprek met de kandidaat heeft.
Om reden van vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid nu verder geen mededelingen.

7. Stand van zaken opvolging Bart
De sluitingstermijn, voor kandidaten om te kunnen reageren, is 28 april. Op zondag 29 april, na de
dienst, informeert de beroepingscommissie de actuele stand van dat moment.
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8. Interactief onderwerp
We zitten nu in een vacature tijd. Onze consulent is Ds. De Graaf uit Lieren. We gaan in groepjes
uiteen om onderstaande vragen te beantwoorden.
Ds. Bart Ramaker heeft afscheid genomen. We zitten in een vacaturetijd.
1. Wat vraagt dat van ons als gemeente?
2. Waar hoopt u op voor de komende tijd voor de gemeenschap van de Bronkerk?
3. En wat gaat u daar zelf aan bijdragen?
De uitkomst kun je op de briefjes schrijven en deze kunnen worden ingeleverd.

9. Toekomst pastorie
Na een gedegen onderzoek door het CvK is in de kerkenraad besloten om de pastorie, in ieder geval
de komende vijf jaar, niet te verkopen. Deze moet wel gerenoveerd worden. Modernisering betreft de
volgende werkzaamheden:
 Vernieuwing badkamer
 Vernieuwing sanitair begane grond
 Vernieuwing keuken
 Vergroten ouderslaapkamer met dakkapel
 Realiseren slaapkamer op zolder
 Schilderwerk binnen
 Technisch onderhoud
De totale kosten worden begroot op circa 38.000,-. Dit wordt gefinancierd uit de meerjarenonderhoudsbegroting. De werkzaamheden worden uitgevoerd voordat de nieuwe predikant zijn intrek in de
pastorie neemt. Vraag: ‘Wordt er bij de modernisering ook rekening gehouden met energiebesparing?’ De CV-ketel is vorig jaar (die begaf het) vervangen door een nieuwe HR-ketel.

10. Presentatie nieuwe website
Waarom vernieuwing website? De huidige website is vijf jaar oud, het menu is deels verouderd en het
sjabloon is minder geschikt voor gebruik met smartphones en tablet.
De vernieuwing bestaat uit:
 Opschonen en clusteren van menu rekening houdend met gebruikers;
 Opmaak wijzigen en responsive maken (geschikt voor diverse schermgroottes) op basis van
aanbod PKN.
Van: Menu in een zijbalk met ca 25 hoofdstukken en 72 pagina’s + een tweede zijbalk met contacten
Naar: Menu bovenaan met 7 hoofdstukken en 24 pagina’s.
Aansluitend wordt de nieuwe website getoond. Positief vanuit de zaal.

11. Jeugdwerk
Sinds oktober 2017 werkt Remko Groen bij ons als kerkelijk werker, met aandachtsgebied jeugd en
jonge gezinnen. Daarnaast is hij werkzaam in Bussum. Remko heeft een werkplan gemaakt, welke in
de jeugdraad wordt besproken. Via José vertelt Remko ons zijn ervaringen, in/met de Bronkerk, van
de afgelopen maanden.
Helaas kan ik niet bij jullie gemeentevergadering zijn. Ik werk in Bussum als pionier en daar ben ik een
nieuwe christelijke gemeenschap aan het opstarten, vooral voor mensen die zich niet thuis voelen in
de traditionele kerk. Wij als nieuwe gemeenschap komen ook niet op zondag bij elkaar maar op elke
woensdagavond, het is nog zo een tere gemeenschap waardoor zij nog niet zonder mij kunnen en ik
elke woensdagavond daar ben. Vandaar dat ik op woensdagavond altijd bezet ben. Mijn eerste indruk
is dat de Bornkerk echt een gemeente is om trots op te zijn. Er gebeurt veel en de vele vrijwilligers
komen erg gemotiveerd over. Ik ben dan ook erg gastvrij ontvangen. Ondanks dat niet alle jeugd op
zondagochtend in de kerk zit is er wel veel jeugd. Zo komt er elke maand een groep van ongeveer 20
jongvolwassen onder de naam Get Inspired bij elkaar. Veel van deze jong volwassenen wonen en
studeren elders maar komen toch nog trouw elke maand bij elkaar, waar er met elkaar gegeten wordt
en een serieus onderwerp wordt behandeld. We zijn met deze groep ook naar het glazen huis geweest en we hebben daar vrijwilligers werk gedaan voor het rode kruis.
Ook met de tieners zijn wij naar het glazen huis geweest en hadden we een mooie cheque bij ons.
De tienergroep is een groep die na een pauze opnieuw moest worden opgestart. Inmiddels komen de
tieners minstens 1 keer per maand bij elkaar waar we met een hapje en een drankje ook serieuze
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dingen bespreken. Wij hebben een tienergroep van bijna 20 mensen die lang niet altijd allemaal komen maar door een nieuw app groep komen er wel steeds meer mensen. Ook is er een nu een speciale app groep voor ouders van tieners zodat ook de ouders hun tieners kunnen activeren om mee te
doen.
Dit seizoen was er ook een basiscatechese groep. Ik heb daar drie lessen van gegeven en Bart heeft
ook drie lessen gegeven. Alle vier de jongens zullen ook meedoen met het keerpunt feest.
Ook hebben we nieuwe dingen ontwikkeld. Zo heb ik samen met betrokken gemeenteleden hebben
geloofskoffers ontwikkeld waarin boeken en spelletjes zitten die jonge ouders helpen met geloofsopvoeding. Ouders kunnen deze koffers lenen voor een maand en inmiddels is er zoveel behoefte aan
dat er een korte wachtlijst is. Heel erg mooi om zo als kerk jonge ouders te dienen.
In het beleidsplan stond dat de kerk wilde experimenteren met Kliederkerk, het was voor mij het laatste zetje om op deze baan te solliciteren want ik ben daar heel enthousiast over. Inmiddels hebben wij
de eerste viering gehad, waarvan de voorlopige naam “Feestje in de kerk” is. Op het eerste feestje in
de kerk waren 42 mensen waarvan 28 kinderen die het allemaal leuk vonden en dat vind ik echt heel
veel voor een eerste keer. Ik heb daarnaast ook heel veel mensen leren kennen zowel in de kerk bij
allerlei verschillende commissies en ben ook bij verschillende mensen op bezoek geweest. Ook buiten
de kerk heb ik verschillende mensen gesproken met bijvoorbeeld predikanten en pastores van andere
kerken en bijvoorbeeld ook met het Ugchels Belang. Daarnaast heb ik allerlei plannen ontwikkeld voor
komend seizoen waaronder filmpjes voor de advents tijd….
Er gebeurt dus veel binnen het jeugdwerk en dat is heel erg mooi. Mocht je meer willen weten van het
jeugdwerk dan kan je mij altijd mailen op kerkelijkwerker@bronkerk.nl of iets in mijn postvakje stoppen.
We zijn nog steeds op zoek naar een jeugdouderling, en dat is wel iets wat Remko op dit moment ook
mist. We gaan kijken hoe we dat kunnen invullen de komende tijd. We hebben al veel mensen gevraagd maar tot op heden heeft het niets opgeleverd. Dus als u nog iemand weet, geef dat dan door
aan Margret Tinholt of ScribaKR@bronkerk.nl.

12. Mededelingen
Lekenvoorgangers bij uitvaartdiensten vanuit de pastorale raad.
In veel kerken zijn gemeenteleden opgeleid en inzetbaar om uitvaarten te leiden naast dat predikant(en) die taak vervullen. Dit om aan verschillende vraag te kunnen voldoen zoals voor mensen
1. die wel lid zijn van de kerk maar zich bevinden aan de rand van de kerk. Ze hebben geen band met
de predikant en zien liever een lekenvoorganger de dienst verzorgen.
2. Voor hen die ooit afscheid namen van de kerk, maar in hun hart niet van God.
In de kerkenraad is een voorstel ingediend vanuit de pastorale raad om hier ook als bronkerkgemeenschap mee aan de slag te gaan.
Twee gemeenteleden Marijke en der Roest en Mientje Schep zijn hiervoor inmiddels opgeleid. Zij
hebben de cursus van de PKN afgerond. Samen met de nieuwe predikant vormen zij straks het uitvaartteam. De exacte uitwerking moet nog worden beschreven. Ook in deze vacature tijd, als bijv.
Ds. De Graaf niet beschikbaar is, kunnen Marijke en Mientje uitvaarten leiden.
Diaconale kaarten vanuit de CvD
Voor de dienst liggen er zoals u weet kaarten ter ondertekening als een gemeentegroet aan personen
die deze goed kunnen gebruiken. Dit i.v.m. een verdrietige situatie, ziekte of een blijde gebeurtenis.
Ook u kunt namen van personen via gemeentegroet@bronkerk.nl doorgeven, wel met een korte omschrijving van de reden.
Het wegbrengen van kaarten en bloemen loopt via de dienstdoende diaken. De laatste twee maanden is het een paar keer gebeurd dat de inlegvellen niet zijn bijgesloten. En dat is natuurlijk jammer.
Het verzoek om als u de kaart en/of bloemen gaat bezorgen om dit af te stemmen met de dienstdoende diaken.

13. Rondvraag
Riet van den Brand: “De aankondiging van deze gemeentevergadering stond niet in de Bron?” Klopt,
zijn we vergeten.

Afsluiting
José leest een gedicht van Hans Bouma: Geloven.
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