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Protestantse Gemeente 

Bovensmilde. 

Notulen van de gemeenteavond 

Op 29 november 2017 

 
 
Aanwezig:   37 personen 
Afwezig m.k.g.: ds. Gert Wybe van der Werff,  Nico Meilof, Aart de Goojer, Jantje Appeldoorn, Lammy 
Snippe, Martha Olijve  
 
 
1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering door een ieder van harte welkom te heten en het lezen van 
een verhaal. Daarna gaat zij voor in gebed. 
 

2. Mededelingen en vaststelling agenda 
Geen mededelingen en de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld 
 

3. Notulen van de gemeenteavond gehouden op 18 mei 2017 
Geen op- en aanmerkingen. 
 

4. Begroting 2018 College van Diakenen en Z.W.O. 
Jan Post geeft op beide begrotingen een duidelijke toelichting waardoor er, behoudens een 
opmerking over het verkeerde adres, geen vragen of opmerkingen zijn. De vergadering kan 
instemmen met de begrotingen. 
   

5. Begroting  2018 College  van Kerkrentmeesters 
Annet Huizing geeft een duidelijke toelichting. Nadere toelichting wordt gevraagd over de 
bezorgvergoeding van de kerkbladen, het tekort over 2018 en het verschil van de post kosten 
beheer met de jaarrekening 2017. Nadat de vragen naar tevredenheid zijn beantwoord, kan 
de vergadering instemmen met de begroting. 
 

6. College van Kerkrentmeesters, stand van zaken 
KKG en het College zijn steeds bezig geweest met de mogelijke verkoop van het kerkgebouw aan 
de Dijkstrastraat. Tot op heden niet gelukt. Inmiddels is overleg geweest met een 
projectontwikkelaar die een opzet zal maken met de mogelijkheden. Een vraag werd gesteld over 
de in de jaarrekening 2017 opgenomen posten betreffende  inrichting kerk aan de Hoofdweg en de 
kosten van verkoop van de kerk aan de Dijkstrastraat De oude pastorie vormt een geheel  met de 
kerk en kan, indien gewenst, op korte termijn vrijkomen.  
 

7. Evaluatie overgang naar de Hoofdweg 

De uitgaven zijn binnen de begroting gebleven. 

Diverse gemeenteleden geven een reactie, in het kort: heel goed gedaan; blij met geluid; 

opstelling stoelen fijn, de zit is goed en concentratie van de gemeente op de stoelen is 

prima; blij met gordijnen (de rest van de gordijnen wordt volgend jaar opgehangen, als de 

kerkmuren gesausd zijn); techniek niet goed, ligt aan de kabels? (nieuwe laptop i.p.v. p.c., 

http://www.pkn.nl/


Notulen gemeenteavond 29 november 2017 Pagina 2 

 

nu moet alles goed komen); verlichting vanaf de weg nu goed zichtbaar maar niet als we er 

niet zijn (meenemen in het overleg met cultuurpodium/S.D.L.); parkeerplaats donker, wel 2 

lampen bij pand die reageren op licht/donker; luiden van de kerkklok, wanneer (brief gaat 

nog naar omwonenden); naam van de kerk? (cultuurpodium/SDL, persbericht van onze kant 

ligt klaar voor prijsvraag); contact met S.D.L. is goed, trapopgang is aangepast, drempel 

ingang kerk blijft zo; met cultuurpodium moet nog gesproken worden over overdracht van 

goederen die wij ingebracht hebben. 
       Opgemerkt mag worden dat dit evaluatiegesprek in goede sfeer heeft plaatsgevonden. 
   
8.    Rondvraag 
        Vragen werden nog gesteld over: 
        toegankelijkheid pand/mogelijkheid tegelpad, toegankelijkheid bij sneeuw en ijs; 
        Lied voor de dienst; of kleine bijbel ook vervangen kan worden door een grote bijbel. 

Opgemerkt werd dat kerkdienst gemist prachtig is maar het wel de privecy kan aantasten, graag 
aandacht daarvoor. Een pluim werd gegeven aan de kosters: opvang zondags fantastisch. 
 
Pauze 
 

9.    Willemijn Piksen  
Na een korte inleiding zette Willemijn ons aan het werk met drie stellingen. In groepjes werden de 
vragen in het kort beantwoord en de stukjes papier opgeplakt op een flipover-vel. Willemijn ging 
een aantal antwoorden bij langs en toonde zich tevreden. Willemijn en ds. Diete Kits zullen de 
reacties in een verslag samenvatten. 
 


