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Protestantse Gemeente 

Bovensmilde. 

Notulen van de gemeenteavond 
Op 2 mei 2019 

 
Aanwezig: 49 personen. 
Afwezig mkg: Roel Vording,  Lammy Snippe, Nico Meilof, ds. G.W. v.d. Werff, Aard de Gooijer. 
 
1. De voorzitter, Karin Kappen leest een stukje voor uit een boekje van Aart v.d. Glind en gaat 
    daarna voor in gebed. 
 
2. Punt 8, de rondvraag, wordt behandeld na punt 6, vóór de pauze. Karin Kappen vertelt dat     
    zij secundi is voor de synode. Verteld was dat het haast niet voor zal komen dat zij daadwerkelijk    
    naar de synode zou moeten. En promp mocht zij deze maand dus als invaller naar de synode! 
 
3. De notulen  van 21 november 2018 worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
4. Jaarrekening 2018 College van Kerkrentmeesters: 
    De voorzitter van het college van kerkrentmeesters licht toe dat  de leden Piet Boer en Johan 
    Pinkster in de consistorie zijn om de mensen voor agendapunt 7 op te vangen. 
    Lambert Boer geeft enige toelichting op de cijfers en beantwoord vragen. 
      
5. Jaarrekening 2018 Diakonie (incl. ZWO):  
    Jan Post licht de cijfers toe en beantwoord vragen 
 
6. Karin Kappen praat de gemeente bij over: 
    a. Project “een goed gesprek”. Het voorbereidende werk is bijna klaar. Binnenkort kunnen       
        gesprekken plaat vinden met jongeren in de leeftijdsgroep van 20 tot 40 jaar. Ze licht toe 
        waarom deze leeftijdsgroep genomen is. Op een vraag waarom de groep 40 tot 50 jaar er niet 
        bij is wordt de reden aangegeven, met de boodschap dat wellicht in een vervolgfase ook deze 
        groep wordt benaderd. 
   b. Thema's welke vorig jaar op de gemeenteavond in april naar voren zijn gekomen. 
        Het informatiebord is klaar, de informatie over kerkdiensten e.d. wordt nog uitgebreid. De 
        folder met informatie over onze gemeente komt nog. Over de kerk openstelling wordt nog     
        gesproken. Over de verbinding met Bovensmilde zijn we breed bezig en er wordt in een groep 
        met ons en vele andere instanties gesproken over verschillende welzijnsgebieden en akties. 
        Met “Wij zijn Bovensmilde” hebben we een stevig contact; de gezamenlijke flessenactie en 
        vrijwilligerswerk. 
   c.  Opvolging kerkenraad. 
        Een toezegging door mevr. Gerda Breukelaar voor wijkouderling. We trachten een extra 
        (wijk)ouderling te vinden. Verder komen binnenkort gesprekken met gemeenteleden over enige 
        functies en gaan we verder met de zoektocht naar kandidaten voor nog onvervulde funkties. 
 
8. Rondvraag: 
     – Gevraagd wordt naar de boeteclausule bij de niet doorgegane verkoop van het onroerend goed.      
     Boele Siepel meldt dat de kerkrentmeesters er mee bezig zijn, maar denkt dat de incasso moeilijk 
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    wordt. 
    – Het oude beleidsplan is over de periode 2014-2017. Wanneer komt een nieuw plan?  
    Na de afronding van het project “Een goed gesprek” gaan we met de uitkomsten uit die 
    gesprekken een nieuw beleidsplan opstellen. 
    – Wanneer kunnen we een nieuw (jaar)boekje verwachten? En dan ook mogelijk via de mail? 
    De informatieboekjes worden door Beheer gemaakt. In verband met het vele werk hiervoor is 
    bewust van een jaarboekje afgestapt. Wanneer het volgende informatieboekje komt is nu niet 
    bekend. 
     
Pauze 
 
7. De voorzitter van het college van kerkrentmeesters, Boele Siepel, vertelt over de stand van zaken 
     betreffende het onroerend goed aan de Dijkstrastraat. Daarna geeft hij de potentiële koper van  
     het onroerend goed, B & V Ontwikkeling B.V., de gelegenheid een presentatie met toelichting te 
     verzorgen over de bouwplannen die de koper gemaakt heeft. Aangegeven wordt dat 
     opmerkingen en suggesties welkom zijn, de plannen zijn nog niet definitief. De aanwezigen 
     konden daarna de maquette bekijken, vragen stellen en aangeven of ze op de hoogte wilden 
     worden gehouden. Nadat de koopakte is getekend hangt het van de burgerlijke gemeente af 
     wanneer met de bouw begonnen kan worden. 
 
9. Sluiting. 
     De voorzitter bedankt iedereen voor hun bijdrage en sluit de vergadering en nodigt de    
     aanwezigen uit om nog een hapje en drankje te nuttigen. 
      
 
 


