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Notulen van de gemeenteavond 
Op 17 november 2015 

 
Aanwezig:  65 personen 

 
 
1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering door een ieder van harte welkom te heten en gaat voor in 
gebed. 
 

2. Mededelingen en vaststelling agenda 
Er zijn geen mededelingen en de agenda wordt vastgesteld. 
 

3. Notulen van de gemeenteavonden gehouden op 26 mei 2015 
Geen op- en aanmerkingen. 
 

4. Begrotingen 2015 werkgroep Diaconie en ZWO 
De diaconie roept op om de bijdrage van de zendingscollectanten met de kerkbalans te doneren.   
Er bestaat geen zendingsquotum meer. 
Verder zijn er geen op- of aanmerkingen op de begroting. De begroting wordt door de vergadering 
vastgesteld. 
   

5. Begroting 2015 college van kerkrentmeesters 
Er zijn geen op- of aanmerkingen op de begroting en wordt door de vergadering vastgesteld. 
 

6. Voortgang gebouwen 
Er is op dit moment geen nieuws omtrent de voortgang gebouwen.  
Op kerkdienstgemist.nl is soms sprake van een slechte geluidskwaliteit. 
Verzoek om in te zoomen op de beamer tijdens het lied. Op de website zijn echter de liederen van 
de zondag te vinden. 
 
 

7. Aanvangstijd kerkdienst 
Naar aanleiding van de vraag op de vorige gemeenteavond om het hele jaarrond om 09.30 uur te 
beginnen met de kerkdienst wordt er besloten om een kleine enquête te gaan houden. Eenmaal in 
de wintertijd (10.00 uur) en éénmaal in de zomertijd (09.30 uur). Daarna neemt de kerkenraad een 
besluit. In de gemeentevergadering van mei 2016 wordt de uitslag van de enquête meegedeeld. 
 

8. Rondvraag 
Een gemeentelid heeft onlangs in het fries dagblad een artikel gelezen over de ANBI status van 
veel kerken. Hij vraagt naar de ANBI status van onze gemeente. De PGBovensmilde is volledig 
ANBI-proof. 
Naar aanleiding van een vraag over de beschikbaarheid van een EHBO-er tijdens de kerkdienst is 
nu bekend dat Harrie Nieman een EHBO-diploma heeft. 
 
Na de pauze geeft dhr. Erik van der Bilt van de Stichting Het Drentse Landschap een lezing over 
het ontstaan en het belang van de stichting voor het Drentse erfgoed en in het bijzonder over de 
stichting oude Drentse kerken. 

 
Een bijzondere enerverende avond. Waarvoor alle aanwezigen hartelijk dank 
We sluiten af met een hapje en een drankje. 

 
Protestantse Gemeente 

Bovensmilde. 

http://www.pkn.nl/

