Jaarplan 2019
Evangelische Open Thuis Gemeente

Beste gemeenteleden,
U leest hier het jaarplan van 2019.
We zijn een actieve gemeente. Veel gemeenteleden (en gasten) hebben een taak in een team of
daarbuiten. Dit wordt o.a. zichtbaar tijdens de zondagse samenkomsten maar een groot deel van
deze activiteiten vindt op de achtergrond plaats. Dit jaarplan laat zien welke teams actief zijn in de
gemeente, wie daarvan deel uitmaken en welke plannen de teams hebben voor 2019. U kunt lezen
dat veel mensen bij een team betrokken zijn en door de verhalen heen, lees je de passie waarmee
dat gebeurt. Wij raden u daarom zeker aan de plannen goed door te lezen! We hebben van alle
activiteiten vijf clusters gemaakt en daar de jaarplannen van de teams onder vermeld.
We willen alle teams hartelijk bedanken voor hun inbreng en het op tijd insturen van de plannen. Zo
waren we in staat om ruim voor de ledenvergadering de plannen naar alle leden op te sturen.
Op zondag 28 oktober besteden we aandacht aan iedereen die zich inzetten. Heeft u vragen over de
plannen van een team naar aanleiding van een jaarplan? Stel ze dan gerust aan een van de
teamleiders. U kunt bij hen ook informatie krijgen over deelname aan een van de teams. Op de zuil in
de kerk staan vacatures waarvoor u zich kunt aanmelden (of stimuleer anderen zich aan te melden).
Gemeente-zijn doen we samen. Dat blijkt uit deze plannen èn dat is de manier waarop we als
bestuur naar de gemeente kijken. Met elkaar zijn we een gemeente die wil ontmoeten, groeien
en delen.
Wat is uw persoonlijke inbreng voor 2019?
Zoals gebruikelijk vragen we als bestuur u om op de gemeentevergadering van november het
jaarplan 2019 en de begroting (zie laatste pagina's) goed te keuren. Daarbij gaan we ervan uit dat de
aangenomen begroting en werkplannen ook in tijd en euro's door onze gemeenschappelijke
inspanningen worden gerealiseerd. Het bestuur zal daar in 2019 regelmatig op terugkomen.
Wij hopen (opnieuw) op uw inbreng te mogen rekenen in 2019, zodat we tot zegen voor elkaar én
anderen te kunnen zijn.
Hartelijke groeten,
Het bestuur van de Evangelische Open Thuis Gemeente
22 oktober 2018
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Jaarplan bestuur 2019
Teamleden
Maria
Harry

Bert
Nico

Verslag huidige jaar (2018)
Het jaar 2018 is een spannend jaar voor de gemeente, na jarenlang een vaste
voorganger te hebben gehad, was dit het jaar zonder die vaste voorganger. DE
taken van Willem Boorsma zijn verdeeld over meerdere personen en teams.
Het sprekersteam verzorgt de wekelijks preken, het bestuur coördineert de
activiteiten en de teams hebben elk hun eigen verantwoordelijkheid. Tot nu toe
kunnen we concluderen dat het functioneert.
Er is de afgelopen jaren gewerkt aan veel variatie in diensten, zo komen veel
thema’s voorbij zoals: Micha Zondag, de vervolgde kerk, Jeugddiensten, dienst
van rouw & verlies en een drieluik over een specifiek thema. De verschillende
teams zijn steeds vaker betrokken bij de uitvoering van de thema’s. Hier willen
we de komende jaren verder in groeien.

Plannen voor 2019
Het bestuur is eindverantwoordelijke voor de Evangelische Open Thuis
Gemeente. Wij leggen verantwoording af aan de leden tijdens de
ledenvergaderingen. De activiteiten worden gelukkig door een groot aantal
gemeenteleden uitgevoerd.
Het bestuur heeft een vacature en in het voorjaar van 2019 nemen Bert en kort
daarna Harry afscheid van het bestuur. Zij zijn dan 5 jaar bestuurslid geweest.
In 2019 zijn we dus opzoek naar drie nieuwe bestuursleden.
In 2018 zijn we gestart met het werken aan een nieuw beleidsplan voor 2019 –
2025. In 2019 verwachten we deze af te ronden.

Begroting
Voor bestuurskosten is € 500 begroot.

Wat nog meer nodig?
Meelevende gemeenteleden die voor het bestuur bidden en met ons
meedenken over de te volgen koers van de gemeente.
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Dit jaarplan is tot stand gekomen da
dankzij
nkzij de enthousiaste inzet van alle teamleiders.
Tweemaal per jaar is er een overleg tussen alle teamleiders en de bestuursleden.
Foto: teamleiders oktober 2018
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Cluster: Vorming & Viering
Verantwoordelijk bestuurslid: Nico van Loo
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Muziekwerk 2019
Teamleden
team A:
Rinze (zang- en teamleider),
Elza, Elske, Jolien, Gert,
Robert, Erwin en Daniel

Jeugdband:
Catrinus (zangleider)
Elza, Irma, Linda
Mattias en Bouke

Vota:
Catrinus (zangleider)
Madeleine (zangleider)
Sibylle (teamleider)

Mettje, Rianne, Johannes,
Sylvia en Bouke

Verslag huidige jaar (2018)
Elke zondag wordt de zangdienst voorbereid en geleid door een van onze
muziekteams. Daarnaast hebben wij ook bijgedragen aan de speciale diensten rond
Pasen, Kerst en Oud-en-Nieuw.
Gedurende het jaar hebben we een aantal Praisediensten gehouden. Verder is de
jeugdband met nieuwe leden doorgegaan.

Plannen voor 2019
Onze voornaamste taak blijft om de gemeente te dienen door het voorbereiden en
leiden van de aanbidding tijdens de zondagse diensten.
Daarnaast willen wij graag zien dat de jeugdband verder mag groeien. Voor het
komend jaar hopen wij nieuwe (jongere) jeugd bij de band te betrekken.
Vanuit Heine Bosma (Bethel) is er een initiatief genaamd Worship Central, waar
muzikanten en zangleiders uit diverse gemeentes in de regio bij elkaar komen voor
opbouw, training en bemoediging. Hier willen we in 2019 ook meer bij betrokken
zijn.

Begroting
Aanschaf muziekboeken

30 euro

Teambuilding en/ of bezoek trainingsdagen:

300 euro

Wat nog meer nodig?
Nieuwe zangers en muzikanten, met een passie voor God en aanbidding..
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Projectie en techniek 2019
Teamleden
Projectie:
Fernand, Dries, Gerben, Arend H
-Vacant

Techniek:
Ruben, Mattias, Bert
-Vacant (inval, Bouke/Catrinus)

Verslag huidige jaar (2018)
De vellen van het drumstel zijn vervangen. Verder hebben we aan plannen
gewerkt voor het podium. Daarom zijn een aantal investeringen uitgesteld. We
zijn begonnen met het inwerken van een aantal nieuwe mensen voor techniek.

Plannen voor 2019
Er is het plan om de drum volledig in te bouwen. Verder heeft de laptop voor
projectie nog steeds wat aandacht nodig. Deze willen we upgraden met een
SSD schijf en verder de opname via een aparte laptop of ander apparaat laten
lopen. Verder willen we de nieuwe mensen blijven inwerken en is het doel dat
ze meedraaien in het techniek rooster.

Begroting
Code

HI-42421

Omschrijving

Merk

Aantal

Prijs

Totaal

Inbouwen drums

1

2000

2000

SSD / presenter voor laptop
projectie / opname apparaat

1

500

500

Verlichting achter podium

Showtec

6

90

540

Shure B52 dynamische

Shure

1

175

175

Reservelamp voor beamer

Sanyo

1

300

300

Let op: + Jaarlijkse kosten: licenties voor projectie, kosten zijn bekend bij
penningmeester.

Wat nog meer nodig?
N.v.t.

7

Bibliotheek 2019
Teamleden

Geertje, Wilma, Elly, Jolanda, Hennie, Mettje, Thirza

Verslag huidige jaar (2018)
We hebben als bibliotheek een goed jaar achter de rug met een vaste
lezersgroep. Het aantal uitgeleende items is dit jaar redelijk gelijk gebleven, tot
nu toe al 284 items.
Dit jaar hebben de kinderen gratis boeken mogen lenen. Zij krijgen een
kinderpas die in de bibliotheek blijft. Hier werd (en wordt) door een aantal
kinderen gebruik van gemaakt. Er zijn nl. 56 kinderboeken en 11 kinder DVD,s
uitgeleend tot nu toe.
Ook hebben we regelmatig een artikel over de bibliotheek in de Cifrah
geplaatst, met inbreng van onze lezers.

Plannen voor 2019
Ook dit jaar willen we ouders meer bewust maken van de goede kinderboeken
die we beschikbaar hebben, zodat zij hun kinderen kunnen stimuleren om deze
te gaan lezen. Kinderen mogen gratis boeken en DVD,s lenen.
Verder willen we het gevarieerde en actuele boekenaanbod van de bibliotheek
regelmatig onder aandacht brengen bij de volwassenen. Hiermee willen we hen
aanmoedigen om regelmatig de bibliotheek te bezoeken en boeken te gaan
lenen.
Om een actueel leesaanbod te houden, willen we in 2019 meer nieuwe boeken
aanschaffen. Gedeeltelijk kunnen we dit betalen uit de eigen inkomsten van de
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bibliotheek (in 2018 ongeveer € 120). Daarnaast hebben we een budget voor
nieuwe items en onkosten.

Begroting
Leenrecht
€ 40,-Nieuwe items
€ 150,--.
Kantoorartikelen zoals stickers en lidmaatschapskaarten € 40,-Bijzonder activiteiten, zoals b.v. actie met kerst € 20,-Totaal
€ 250,--

Wat nog meer nodig?
N.v.t.
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Sprekersteam 2019
Teamleden
Intern: Willem, Harry, Wilma.
Extern: Marja, Martijn, Raymond.

Verslag huidige jaar (2018)
In 2018 is het sprekersteam uitgebreid met Raymond Sluitman. Iedere spreker
spreekt nu ongeveer een keer per 6 weken met daartussendoor een gastspreker.

Plannen voor 2019
In 2019 zoeken we uitbreiding van het team tot 7 personen en zullen we daar
tussen door af en toe een gastspreker uitnodigen.

Begroting
€ 14.000 (bij huidige tarieven)

Wat nog meer nodig?
N.v.t.
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Bloemengroet 2019
Teamleden
Klaas de H, Lusjena, Betty, Johanna, Aleida. Voor teamleider is er een vacature.

Verslag huidige jaar (2018)
Met plezier hebben we de bloemen voor in de kerk verzorgd.

Plannen voor 2019
Er zorg voor dragen dat er zondags bloemen in de kerk staan volgens het rooster.
Tijdens de dienst wordt vermeld voor wie de bloemen bestemd zijn en na de
dienst worden ze gegeven. Soms worden de bloemen meegegeven door iemand
die ze dan thuis bezorgt.

Begroting
Begroting voor 2018: 520 euro.

Wat nog meer nodig?
Een teamleider, eventueel te combineren met teamleider Gastheren en vrouwen.
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Gastheren en -vrouwen 2019
Teamleden
Hennie, Annie, Edith en Konrad, Aleida, Harm en Jolanda. Voor teamleider is er een
vacature.

Verslag huidige jaar (2018)
We zien iedere week de meerwaarde van onze taak: iedere bezoeker persoonlijk
welkom heten in de gemeente.

Plannen voor 2019
Het verwelkomen elke zondag volgens het rooster. Ook wordt dan het weekbericht
meegegeven. De gasten die nieuw zijn eventueel info geven over bijvoorbeeld de
mogelijkheid voor de crèche en/of een Cifrah meegeven.

Begroting | Wat nog meer nodig?
Een begroting is niet van toepassing. We zijn op zoek naar (vooral graag jonge)
mensen die op zondagmorgen ons en onze gasten welkom willen heten!
En we zijn we naarstig op zoek naar een teamleider! Eventueel is dit te combineren
met teamleider van De Bloemengroet.
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Cluster: Jeugdwerk
Verantwoordelijk bestuurslid: Maria van der Meulen
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Crèche 2019
Teamleden
Gerrit, Grietje, Johanna, Rianne, Thirza, Danique, Grietha, Iemkje, Linda en
Marlien
En ouders van de kinderen worden indien nodig ingezet.

Verslag huidige jaar (2018)
Bas en Marja hebben per september hun teamleidersfunctie overgedragen
aan Grietje.
Elke zondag is er voor kinderen tussen 0 en 4 jaar oppas bij de crèche.
Afgelopen jaar zijn er kinderen overgegaan naar de zondagsschool en er zijn
meerdere baby’s bijgekomen. Door de komst van baby’s is het noodzakelijk
om ook weer van de tweede groepsruimte gebruik te maken. Zo kan de
behoefte en veiligheid gewaarborgd blijven.
Wegens verandering van de verwarming, is deze te heet op de groepen, er is
voor gekozen om hier een bekisting om heen te plaatsen zodat kinderen zich
hier niet aan kunnen branden.
Eén van de ruimtes is voorzien van een nieuw verfrissend/ neutraal kleurtje.
Een aantal teamleden zijn dit jaar gestopt en in die tussentijd zijn er weer
nieuwe teamleden bijgekomen, waar we heel bij mee zijn.

Plannen voor 2019
Een goede en veilige opvang bieden voor baby’s en jonge kinderen tijdens de
zondagsdienst. In het komend jaar hopen wij de ouders van de kinderen meer te
mogen betrekken bij de gang van zaken van de crèche. Praktische knelpunten
vragen voor een andere aanpak of aanpassing wat in het jaar 2019 wordt
gerealiseerd.

Begroting
Verjaardagscadeautjes (16 x € 2,50) € 40
Kerstcadeautjes (16 x € 6) € 96
Aanschaf (knutsel) materialen en speelgoed € 80
Aanschaf en/of reparatie speelgoed & hulpmiddelen € 80
Totaal: € 296

Wat nog meer nodig?
Er staat nog een vacature open voor een vaste medewerker, die de
verantwoordelijkheid van de groep kan dragen.
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Kinderwerk 2019
Teamleden
Karin, Hillie E., Betty, Cobie, Madeleine, Hillie H., Roelina, Thea, Mattanja,
Minja en Harry

Verslag huidige jaar (2017/2018)
Afgelopen jaar waren de groepen verdeeld in groep 1-2, 3-4 en 5-8.
Over het algemeen gaat het goed in de groepen; soms zijn er kinderen die druk
en/of enthousiast zijn en meer aandacht vragen, maar meestal hebben we veel
plezier met elkaar en leren we veel leuke dingen uit de Bijbel. We hebben
enkele jaren met het programma van Stichting Doe Maar gewerkt, maar omdat
we hier niet laaiend enthousiast zijn, hebben we besloten om komend seizoen
hier geen vervolg aan te geven.
Tijdens de gezinsdiensten is er inmiddels wel weer kinderwerk voor groep 1-2,
omdat we gemerkt hebben dat het zowel voor ouders als kinderen anders een
hele lange zit werd.
Aan het einde van het seizoen hebben we de lokalen grondig opgeruimd.
Met de kinderen hebben we een heel geslaagd uitje naar Attractiepark
Duinenzathe gehad en in juli hebben we afscheid genomen van 4 8e-groepers.

Plannen voor 2018/2019
Kinderen zijn de kerk van de toekomst, daarom willen we de kinderen
“bagage” meegeven op hun ontdekkingsreis in het geloof.
Daarom bieden we wekelijks een programma aan met; o.a. bidden, zingen,
Bijbelverhaal, spelletjes, knutselen, plezier, quizzen en nog veel meer leuke
activiteiten.
We willen de kinderen een veilige plek bieden, waar ze plezier kunnen
hebben, maar ook kunnen groeien in hun persoonlijke relatie met God. We
proberen praktische handvaten te geven die ze in hun dagelijkse leven
kunnen toepassen.
We doen dit in 3 groepen: groep 1-2, groep 3-5 en groep 6-8.
Waar mogelijk proberen we met ons programma aan te sluiten bij
bijzondere (thema)diensten zoals Micha-zondag, 40-dagen tijd en
themapreken.
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We zijn nog op zoek naar meer en betere inbreng tijdens de
(gezins)diensten.
Dit zijn seizoen stoppen we met sparen voor de zendelingen. Samen met
het Missionair Team Buitenland willen we op andere manier invulling
geven aan het thema Zending.
In de oudste groep willen we aandacht schenken aan de bijbel en de
verschillende Bijbelboeken; dit gaan we in het voorjaar o.a. doen door
middel van het werken aan een “bijbelstad”.

Begroting
Knutselmateriaal
Lesmateriaal
Cadeautjes
Kerstboekjes
Jaarlijks uitje

€
€
€
€
€
€

165,00
150,00
30,00
180,00
225,00
750,00

Abonnement op creatief kinderwerk.nl € 99
30 x € 1,00
30 x € 6,00
30 x € 7,50

Wat nog meer nodig?
We zijn nog op zoek naar meer kinderwerkers. Met passen en meten krijgen
we het rooster rond, maar we zouden het fijn vinden om meer assistentie te
krijgen van bijv. tieners, nieuwe leiding en/of gemeenteleden die onze
incidenteel willen helpen met hun talenten. Bij het “bouwen aan onze
bijbelstad” willen we gemeenteleden vragen om 1 of 2 keer een bijdrage te
leveren.
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Tienerwerk 2019
Teamleden
Rinze en Melanie - Leiding
Paul Amelink - Gedetacheerde leiding vanuit Royal Mission
Arend - Daniëlle - Eelke - Elza en Irma - Jelte - Mattias en Linda F. - Rianne en Linda
M. - Marjan - Lisanne - Ruben - Ymkje - Thirza - Danique

Verslag huidige jaar (2018)
Afgelopen jaar zijn er een aantal dingen veranderd. Natuurlijk leidt Paul nu de
jongere groep, wat erg fijn is. De tieners vinden het erg leuk bij hem. De oudere
jeugd vindt het erg fijn dat er nu wat dieper en serieuzer op onderwerpen kan
worden ingegaan.
We hebben we een aantal leuke dingen samen gedaan, waaronder het jeugdkamp.
Dit was heel erg positief. Zowel voor de onderlinge band als de verdieping die we
konden hebben over het onderwerp Gebed. Dit is iets wat we in de toekomst graag
willen blijven doen.

Plannen voor 2019
We willen de oudere jeugd voorbereiden op de kringen, door ze zelf meer te laten
voorbereiden. Zo kunnen ze meer van elkaar leren en wordt het makkelijker voor ze
om de overstap te maken.
We willen opnieuw een kamp en andere uitjes organiseren, om de band tussen de
tieners te versterken en dieper op onderwerpen in te kunnen gaan. Dit werkte erg
goed en we denken dat het een positieve herinnering zal geven, waar ze later vaak
aan terugdenken.

Begroting
2x groepsactiviteit á €75,- per keer.
Kamp € 600,Overige uitgaven € 50,Totaal: € 800,- + kosten detachering jeugdwerker

Wat nog meer nodig?
Op termijn zijn we op zoek naar nieuwe leiding voor de 12-15 jaar groep om Paul te
vervangen.
17

Cluster: Zorg voor elkaar
en de medemens
Verantwoordelijk bestuurslid: Hary van Wieren
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Kringen 2019
* Teamleden
Teamleider: Olga in samenwerking met
bestuurslid Harry

Verslag huidige jaar (2018)
Het afgelopen jaar zijn twe
twee jongvolwassen huiskringen samen gegaan.
En in een aantal huiskringen is het huiskringleiderschap gewisseld.
Verder hebben (nu oud) leden zich aangemeld als vrijwilliger bij de
kerkdiensten van Talant bij een woonlocatie van Talant waar een
vrijwilliger voor een bewoner werd gezocht.

Plannen voor 2018
Het doel voor 2019 blijft – net als in 2018 - om ons geloof en het er voor elkaar
willen zijn – ook buiten de kerkmuren uit te dragen. Dit kan door aan een actie
van Present of een andere (sociale) act
actie mee te doen.

Begroting
Voor de kringen staat er geen bedrag op de begroting voor 2019. De kringleden
hebben – het afgelopen jaar - wederom hun eigen creativiteit aangesproken
voor wat betreft de studieboeken of onderwerpen. Hierdoor waren er geen
gelden nodig. Onze dank hiervoor.

Wat nog meer nodig?
Voor deelname aan de huiskringen, geef je op via 06
06-15426817 of
oevanderwindt@planet.nl
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Diaconaal Missionair Team 2019
* Teamleden
Herma, teamleider, andere voorkomende taken
Harm, diaconaat binnen de gemeente, andere voorkomende taken
Jantsje., schuldhulpmaatje, financiën, andere voorkomende taken
Johanna, PZG
Ondersteunende leden PZG
Hennie, kaarten schrijven
Nanda, babybezoeken

Verslag huidige jaar (2018)
Onderstaand een opsomming van de activiteiten van het vorig jaar.
Diaconale activiteiten 2018
Diaconaat binnen de gemeente
● Weggeeftafel
● Maandelijkse bijdrage Cifrah
● Praktische zorggroep
● Bloemengroet
● Kraambezoek
● Kaartencyclus voor (langdurig)zieken, 70+ en bij jubilea
● Schuldhulpmaatje financiëel- en budgeteringsadvies
Kerstpakketten voor gemeenteleden met beperkt budget
Veertigdagentijd
Dienst aan de samenleving
● Voedselcollecte: 1x per maand: voor voedselbank Smallingerland (11X)
en Dorcas (1x)
● Stichting Gave: financiële gift
● Present: ondersteuning d.m.v. sinterklaasactie + gift
● Micha zondag inclusief kennismaking met Umoja en tijdcollecte voor
Present
● Compassion: financiële adoptie Grace
● Fairtrade voortdurend onder de aandacht brengen waaronder de
fairtradeweken
● Aandacht voor acute noden: o.a. collecte Sulawesi

Plannen voor 2019
Diaconaat binnen de gemeente
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De lege stoel: uitnodiging van gemeenteleden die iets over een eigen
diaconale activiteit willen vertellen
Weggeeftafel
Herpositioneren van PZG (praktische zorggroep) binnen diaconaat
Veertigdagentijd verder gestalte geven binnen de gemeente
Maandelijkse bijdrage Cifrah
Schuldhulpmaatje voor financieel advies en budgettering
Diaconale afgebakende activiteiten binnen de gemeente rubriceren en
lijst van beschikbare gemeenteleden voor betreffende activiteit
aanleggen. Bv. vervoer, huishoudelijk werk, tuinklus etc. Voortzetting
2018
Kerstpakkettenactie
Dienst aan de samenleving
Present tijdcollecte
Voedselcollecte; 11x voor Voedselbank Smallingerland, 1x voor
stichting Dorcas
Compassion: financiële adoptie Grace
Prolongeren Fairtrade gemeente
Micha zondag
Aandacht voor de vreemdeling binnen de gemeente
Oriëntatie op acute noden in de samenleving en een bijdrage leveren
Speerpunten voor het komend seizoen zijn:
Bezoekwerk binnen de gemeente
Schuldhulpmaatje meer bekendheid geven
Dienst aan de samenleving: verdere uitwerking van Umoja, in
samenwerking met andere clusters binnen de gemeente
Vreemdelingenwerk

Begroting
Voor 2019 willen we een bedrag reserveren van 1500 euro. Dit wordt verdeeld
onder:
Diaconaat binnen de gemeente
Dienst aan de samenleving
Financiële adoptie sponsorkind Compassion

1
2
3

Uitgaven
Compassion
Diaconaat binnen de gemeente (incl. PZG)
Dienst aan de samenleving

450
400
650

Totale uitgaven

1500
21

Wat nog meer nodig?
Geen wensen
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Pastoraat 2019
Teamleden
Minja , Mettje , Willem F., Klaas de H, Anneke

Verslag huidige jaar (2017/18)
Het afgelopen seizoen hebben wij als team de lopende pastorale zaken kunnen
behartigen. Elke zondag na de dienst was er een teamlid beschikbaar voor
pastoraat/gebed e.d. Daarnaast doen we mee tijdens het gebed bij het
avondmaal. De seniorenochtenden werden ook dit seizoen elke maand
gehouden in de kerk, dit voorziet nog steeds in een behoefte. Daarnaast
worden de ouderen door de ouderenpastor regelmatig bezocht en pastoraal
ondersteund. Dit werd ingevuld door Klaas in samenwerking met Anneke.
Willem Boorsma wanneer er sprake was van ernstige ziekte en overlijden.
De gedenkdienst op 1e advent maakt deel uit van de vaste elementen die het
pastoraal team organiseert. Er wordt een bijdrage aan de Cifrah geleverd.
Verder hebben we ook dit seizoen weer om ons heen gekeken in de gemeente
en geprobeerd om nood op te merken en waar mogelijk het gesprek hierover
aan te gaan en vervolgstappen aan te bieden.

Plannen voor 2018
Voor het komende jaar zal het Pastorale team zich inzetten voor:
1. Individuele begeleiding bij hulpvragen.
2. Bidden tijdens het avondmaal.
3. Gebedspastoraat (elke zondag). Op het rooster in de Cifrah zichtbaar.
4. Gebedslijst verzorgen voor op het weekbericht, 1x in de maand.
5. Seniorenochtenden organiseren.
6. Ouderenpastor bezoekt de ouderen 1x per 3 maanden. Klaas neemt aan
het eind van dit seizoen afscheid van het pastoraal team. Karin en
Anneke gaan dit komende half jaar kijken of zij hiervan een stuk
bezoekerspastoraat kunnen/willen overnemen. De ziekte
stervensbegeleiding komt dan te liggen bij het bestuur/sprekersteam en
Willem, Harry en Wilma in het bijzonder.
7. Samenwerking diaconaat en P.Z.G. waar nodig.
8. Herzien van het huidige beleid m.b.t. het Pastoraat
9. Pastorale bemoediging in Cifrah
10. Toerusting team d.m.v. studiedagen en intervisie
11. In de jongerenhuiskring het thema huwelijk/seksualiteit/communicatie
op de agenda zetten. Kijken waar zij behoefte aan hebben. Dit ook bij de
huiskringen vragen en n.a.v. de uitkomst een thema-avond beleggen.
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12. Meedenken over onderwerpen in gemeentebelang: rouw en
trouwdiensten/dopen/opdragen/homofilie enz.
13. Nieuwe ontwikkelingen en activiteiten zullen tijdig op het weekbericht
en in de Cifrah verschijnen.

Begroting
Sprekers pastorale thema's
Toerusting teamleden/studiedagen e.d.
Ouderenpastoraat: seniorenochtenden
Eten met Kerst/Pasen/presentje/Holdert

€ 300,00
€ 300,00
€ 150,00
€ 210,00
________
€ 960,00

Wat nog meer nodig?
Met iemand nadenken over het invullen van pastoraat voor de komende vijf
jaar.
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Missionair team buitenland 2019
Teamleden
Roelina
Karin
Coby
Lutske

Verslag huidige jaar (2018)
Het afgelopen jaar hebben we met regelmaat contact onderhouden met de
diverse zendingswerkers en indien nodig hun nood, zowel bij spanning als
financieel, kenbaar gemaakt aan de gemeente. Henk en Joke van Ingen
hebben afgelopen zomer in de dienst kort verteld over hun werk.
Jonathan en Johanneke zijn afgelopen jaar verhuisd van Brazilië naar
Engeland en nog kort even in Nederland en in de gemeente geweest.
Sam en Karin zijn met hun gezin in Nederland geweest. De jongens volgen nu
in Nederland onderwijs, zij zijn beide weer terug in India en oriënteren zich op
zendingswerk in Mongolië. De Fam. Johnson heeft n.a.v. hun hulpvraag in de
Cifrah, een gift t.b.v. een laptop gekregen van een groep vrouwen uit de
gemeente. Ook zijn er een tweetal extra collectes gehouden t.b.v.
overstromingen in Bangladesh en Sulawesi.
Er is een handgemaakte kaartenverkoop opgestart (door iemand buiten de
gemeente) waarvan de opbrengst verdeeld wordt onder onze drie
zendelingen.
Er was aandacht en gebed voor gemeenteleden die op zendingsreis gingen en
naderhand hebben we ze gevraagd om hierover in de dienst te vertellen (vijf
minuten blok).
Het kinderwerk heeft besloten te stoppen met de wekelijkse collecte. In
plaats hiervan willen we als MTB samen met het kinderwerk een nieuwe vorm
zoeken waarin er meer betrokkenheid komt tussen de kinderen en de
zendelingen.
De plannen voor 2018 waren:
Zondag van de Lijdende Kerk / Open Doors 27 mei 2018 - spreker
uitnodigen.
Israël zondag 7 oktober 2018 – spreker uitnodigen.
Promoten van ‘Light 4 Nations’ en onderzoeken of er belangstelling is
voor een reis naar Israël in 2019 in samenwerking met L4N.
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Alle plannen zijn uitgevoerd. In juni is er aandacht geweest voor de Lijdende
Kerk en is er een spreker van Open Doors (Peter v/d Weij) geweest. Zondag 4
februari hebben we een Israëlzondag gehad met een spreker van L4N. Er is
toen ook een reis naar Israël gepromoot. Hier zijn geen concrete reacties op
gekomen.

Plannen voor 2019
Het onderhouden van contacten met de diverse zendingswerkers. Dit betreft:
familie Van Ingen in Burkina Faso (Afrika)
familie de Jong in Engeland
familie Johnson in India
De zendelingen schrijven regelmatig een bericht in de Cifrah. Daarnaast is ons
streven als team om de zendelingen dit jaar ook in beeld te houden binnen
onze gemeente door het ‘vijf minuten blokje’ in de dienst te reserveren voor
gebed voor onze zendelingen. Verder willen we als zendelingen met verlof in
Nederland zijn een contactmoment met de gemeente organiseren. Dit kan
zijn bijv. door het organiseren van een lunch na de dienst, door het bezoeken
van enkele huiskringen of tijdens het ‘vijf minuten blokje’ in de dienst en het
sturen van kaarten naar de zendelingen.
Wanneer mogelijkheden zich voordoen worden gemeenteleden
aangemoedigd om een reis met zending gerichte doelen te ondernemen en
worden zij hierin ondersteund conform het beleid van het bestuur.
Het komend jaar willen we aandacht schenken aan:
Israël zondag 24 februari
Zondag van de Lijdende Kerk / Open Doors 16 juni 2019.
Onderzoeken of er belangstelling is voor een reis naar Israël in
2019/2020
Kerstpakketjes sturen naar de zendelingen (van overgebleven budget
kleine activiteiten)
Extra collectes aanvragen bij rampen in de wereld

Begroting
Voor de zending wordt de 10% regeling gehanteerd.
Graag zouden wij een bedrag van € 150,- voor diverse kleine
activiteiten gereserveerd zien voor zending.

Wat nog meer nodig?
n.v.t.

26

Cluster: Facilitair
Verantwoordelijk bestuurslid: Bert Hamoen
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Kosters en schenkers team 2019
* Teamleden

Foto: Kostersteam van 2 jaar geleden (-/- Betty)
Kosters: Nico en Antje, Willem F, Gerard, Melanie, Jan Willem, Thirza, Gerben en
Lutske, Klaas de H. (reserve) en Bas (reserve)
Schenkers: Johanna, Marlien, Betty F., Hennie V., Grietha en Annemieke

Verslag huidige jaar (2018)
●

●

●

●
●
●

We gebruiken voor de koffie, thee en suiker fairtrade producten. In april
2016 hebben we het officiële predicaat ‘fairtrade gemeente’ ontvangen.
Deze is verlopen, maar wordt ongetwijfeld binnenkort vernieuwd. De
volledige afvalscheiding blijft in werking. De containers worden
wekelijks door een vrijwilliger binnen het team bij de weg gezet.
Ons team is op goede sterkte, mede dankzij de reserve kosters. We
hebben zelfs een vijfde koppel erbij gekregen. Helaas moest Arend zijn
taak neerleggen, daardoor is er nu een vacature ontstaan. Thirza is in
plaats van koffieschenker, koster geworden. Voor haar zoeken we nog
een partner.
Meerdere keren hebben we een schoonmaakochtend georganiseerd
voor de extra klusjes, samen met andere vrijwilligers. Dat is bepaald
geen overbodige luxe.
Dit jaar hebben we 1 trouwdienst en 2 begrafenisdiensten bemand.
De kosters krijgen jaarlijks uitleg over wat te doen bij brand.
Regelmatig wordt na de dienst een lunch georganiseerd. De kosters
hebben daarbij een aanvullende rol.
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●

De wens om de keuken een upgrade te geven, bestaat nog steeds.

Plannen voor 2019
●

●
●

De ingezette koers van duurzaam en maatschappelijk verantwoord
handelen wordt voortgezet. De afvalscheiding zoals ingezet, blijft
gehandhaafd. We kunnen een kleine besparing leveren door bij 2x
koffie/thee, hetzelfde bekertje te gebruiken. Op dit moment gebruiken
we o.i. nog steeds teveel bekertjes.
De reserve stoelen die nu achter in de kerkzaal staan, slaan we ’s
zomers op in kamer 1 en op het balkon.
We houden het zuinig gebruik van verwarming en verlichting goed in de
gaten. Dit communiceren we zo nodig regelmatig met de huurders.

Begroting 2019
De begroting kan worden gehandhaafd op € 150 per maand. We blijven bewust
zoeken naar goedkopere producten. Wanneer er meer nodig is door eventuele
stijgend aantal leden/bezoekers/huurders en niet voorziene prijsstijgingen,
zullen wij tijdig melden dat een verhoging van het maandbedrag nodig is.

Wat nog meer nodig?
Allereerst willen wij de noodzaak van een vernieuwde keuken benadrukken. Wij
weten dat daarvoor voldoende geld beschikbaar moet zijn. Het is erg moeilijk
om de keuken fris te houden. Goede luchtverversing ontbreekt.
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Interieurteam 2019
Teamleden
Anneke
Elly
Otteliene
Madeleine

Verslag huidige jaar (2018)
In 2018 met Pasen is de kerk in paasstemming aangekleed. Verder zijn daarna
de koffietafels anders aangekleed en is er een ander bloemstuk op de
avondmaalstafel gekomen . De Torenzaal is aangepakt. Er is meegedacht over
de nieuwe keuken in de bovenzaal.
Anneke is dit jaar bij het team gekomen en Elly komt ons vanaf oktober
versterken.

Plannen voor 2019
Voor 2019 willen we oa de mogelijkheden voor variatie in aankleding van het
podium en de kerkzaal uitbreiden.

Begroting
Diversen: 300 euro

Wat nog meer nodig?
Graag zouden we versterking hebben van ons team met mensen die het leuk
vinden mee te denken en mee te werken om het interieur van de kerk te
vernieuwen en verbeteren daar waar nodig.
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Onderhoud en Beheer 2019
Teamleden
Gerard
Rink
Erwin
Jelle
Ari Jan
Gerben
Eize

Coördinator en als specialiteit technische installaties
Specialiteit: allround
Specialiteit: tuin en bestrating
Specialiteit: timmer- en bouwwerkzaamheden
Specialiteit: tuin en bestrating
Specialiteit: allround
Specialiteit technische installaties

Verslag huidige jaar (2018)
Verfwerk:
o

dit jaar hebben we de crèche zaal (0-1 jr) in een nieuw jasje
gestoken. De nieuwe leiding wilde graag alles in één lichte kleur

o

de grote zaal boven (ook wel de BSO-zaal) is ook aangepakt. De
paarse achterwand is nu lichtblauw geworden, verder is daar
het één en ander bijgewerkt

o

aangaande dit verven habben we ook dit jaar weer een hele
goede hulp aan onze Armeense broeders.

Zoals gemeld in het jaarverslag van vorig jaar, zouden we de
gedateerde keuken van de BSO gaan vervangen. Ik kan u vertellen dat
dit best een grote klus is geweest, maar dat het nu geheel klaar is. Het
resultaat mag er dan ook zijn, zelf een nieuwe koel-vriescombinatie
staat erin. Kom maar eens kijken.
De LAN-verbinding van de Open Thuis Gemeente is nu heel snel
geworden, tot wel 8 maal sneller dan de oude verbinding. We zitten nu
volledig op het digitale netwerk, ook het bellen doen we nu VOIP.
We hebben ons Wi-Fi netwerk aangepast en uitgebreid. We hebben
nu 3 Wi-Fi routers en hebben overal in de kerk een goed werkend Wi-Fi
netwerk
De radiator van de crèchezaal 2-3 is nu bekleed, zodat de jonge
kinderen zich niet meer zo makkelijk kunnen branden.
Verder gaan we dit jaar ook nog de twee radiatoren van de crèche
0-1 bekleden
Let u wel eens op de tuin die rondom ons kerkgebouw ligt, dat die
er zo mooi uit ziet komt heus niet alleen maar omdat er zo nu en dan
een regenbuitje opvalt. Onze twee tuinmannen zijn met grote regelmaat
in die tuinen te vinden.
We hebben ook alle ‘oude’ Tl-buizen in de diverse zalen vervangen door
een LED-buis. Uit een berekening maken we op dat de LED buizen 4
maal zuiniger zijn dan de oude Tl-buizen. Dat lijkt mij een goede stap
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voorwaarts.
Verder zijn er steeds tal van kleine klusjes en storingen waar we
met ons team lekker mee bezig zijn.

Plannen voor 2019
Doel van ons team is instandhouding van het kerkgebouw. U begrijpt, dat dit
een breed scala van werk omvat. Tevens zijn er ook zaken die vernieuwing
betekenen. Hieronder een kleine opsomming van de zaken die wij als commissie
op ons wensenlijstje hebben staan. Ook zijn er zaken die via andere commissies
of bestuur bij ons worden neergelegd.
De grote kerkzaal ziet er nu lichter uit. Wat we nog moeten doen zijn, is
het verven van de binnen kozijnen aan de zuidkant en langs de westkant
ook wit maken. Dit zijn plannen voor in het voorjaar 2019.
Keuken
o Vervangen van vloerbedekking in de keuken
o Plaatsen van een afzuigkap boven het fornuis in de keuken
Sanitair
o Urinoirs in het herentoilet, spoelen heel slecht, hierdoor blijft er
vaak urine in staan
Algemeen
o Schoonmaakbeurt van de hooggelegen delen aan de binnenkant
van de grote zaal. Dit moeten we met een hoogwerker doen
o Daarna verven van deze hoger gelegen delen
Green Quest
o In het kader van energiebesparingen e.d. zijn we van plan om de
verlichting iets intelligenter te maken. Dat wil zeggen dat die
verlichting die tijdens de dienst vrijwel altijd brandt, meer op
aanwezigheid van personen aan en uit gaat. Voor dit doel zijn er
zogenaamde bewegingsmelders te verkrijgen of complete
armaturen met daarin een bewegingsmelder.
o Verder gaan we door met het vervangen van oudere types
verlichting door nieuwere LED types.
Vervangen podium gordijn
Het huidige podiumgordijn is jaren geleden gemaakt van hout
en spaanplaat. Dit spaanplaat is erg vochtgevoelig en trekt
langzaam vol met het vocht dat zich in het kerkgebouw bevindt.
Hierdoor zet het geheel aan constructie uit en daardoor komen
er grote krachten los. Inmiddels is de huidige constructie van het
gordijn bezig los te raken van de achterwand. De constructie
hangt met noodmaatregelen wel vast, maar we zullen op korte
termijn deze achterwand moeten gaan vervangen. Samen met
team projectie en techniek willen we hier een nieuwe
achterwand gaan plaatsen. Hierbij zal ook de verlichting op dit
gordijn worden aangepakt.
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Ramen zuidzijde kerkzaal
Plaatsen van nieuwe beglazing aan de zuidkant van het
kerkgebouw. Dit heeft tweeledig effect:
veel hogere en betere warmtewering van zowel van
buiten naar binnen als andersom. De huidige beglazing
is circa 25 jaar oud en stelt niks meer voor. Veel warmte
gaat door deze ramen verloren en valt hierop zeker geld
te verdienen door een minder hoge energierekening.
Veel hogere en betere geluidisolatie, het huidige glas
dempt wel iets geluid, maar lang niet genoeg. Dit is
gelet op het probleem met de buren een hele goede
aanvulling op de verbetering in de verstandhouding met
deze buren. De buurman klaagt over geluid tijdens de
diensten en Inderdaad als je zo buiten bent en dan met
name aan de zuidkant, dan hoor je de muziek heel
duidelijk. Dus in het vervangen van dit glas door geluiden warmte werend glas, doen we een hele goede stap in
de juiste richting
Renovatie klok
De huidige klok in de klokkentoren werkt niet meer en kan dus
niet worden gebruikt. Onderzoek heeft aangetoond dat er het
een en ander aan de klok moet worden vervangen en
gerepareerd. Er zijn twee opties:
De klok repareren, zodat deze bijvoorbeeld tijdens
trouw- en rouwdiensten kan worden gebruikt
Besluiten dat de klok niet meer hoeft te worden
gebruikt. Echter dan zal deze klok moeten worden
gedemonteerd, dit om te voorkomen dat er op termijn
onderdelen uit de klok of constructie gaan vallen!
In deze begroting ga ik ervan uit dat reparatie het
uitgangspunt is.
Een tijd geleden is het dakleer van de kerk vervangen door nieuw.
Destijds stonden er nog oude ventilatoren op het dak, die maar
nauwelijks werden gebruikt en toen zijn die verwijdert. Verder hebben
we de kiepramen aan de zuidkant dichtgeschroefd i.v.m. het tochten.
Probleem is nu dat er wel steeds vocht in de kerk wordt gebracht tijdens
de kerkdiensten, maar dat we eigenlijk niet adequaat kunnen ventileren
en er dus vocht achterblijft in het gebouw en dat willen we niet. Daarom
is ons plan om in 2019 een nieuwe stille ventilator in het dak bouwen,
zodat we zondag na de dienst de zaal een bepaalde tijd kunnen laten
luchten.
Deze opsomming is niet in volgorde van relevantie.

Begroting
Verfwerk zuidkant afmaken: € 500,=
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Plaatsen van afzuiger op dak: € 750,=
Vervangen van de vloerbedekking in de keuken begane grond: € 150,=
Plaatsen van afzuigkap boven fornuis in keuken: € 100,=
Schoonmaakbeurt en verven hoger gelegen delen in grote kerkzaal: €
500,=
Vervangen van spoelkoppen van de urinoirs: € 150,=
Vervangen van podium gordijn € 2.000,=
Onderhoud noodverlichting (jaarlijks): € 50,=
Plaatsen van bewegingssensoren t.b.v. verlichting: € 300,=
Keuring van technische installaties en brandblussers (jaarlijks): € 150,=
Kleinschalige onderhoud items: € 500,=
Vervangen van het glas aan de zuidkant van de kerk € 8.500,=
Reparatie van de klok € 1.900,=
Totaal € 15.500,=

Wat nog meer nodig?
niet van toepassing
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Schoonmaak 2019
Teamleden
Team 1: woensdagmiddag
Madeleine
Klaas en
Herma

Team 4: door de weeks
Sylvia
Olga
Eise
Djoke

Team 2: maandagochtend
Geertje
Betty W
Johanna
vacature

Team 5: woensdagavond
Johannes
Fernand
Matthias

Team 3: woensdagochtend
Minja
Cobie
Vacature

Team 6: woensdagavond
Karin
Erwin
Vacature

Verslag huidige jaar (2018)
De taak van coördinator schoonmaakwerk wordt nog steeds waargenomen
door Bert. Hoewel gesouffleerd vanuit de schoonmakers en ondersteund door
de kosters als inkopers, is dit geen ideale situatie!
Niet alleen heb ik (Bert) geen verstand van schoonmaken, maar ook ontbreekt
mij het zicht op wat en wanneer er iets moet gebeuren. Gelukkig regelt
Johanna hierin het één en ander.
Dit jaar zijn er toch weer 4 personen gevonden die mee willen helpen onze kerk
schoon te maken. Daarom toch weer 6 schoonmaakteams! HEEL blij mee!
Maar nog steeds zijn niet alle teams helemaal op sterkte, dus natuurlijk houd ik
mij graag aanbevolen voor vrijwilligers!
Dus wat wij nodig hebben, zijn mensen om te helpen schoonmaken. Bij
voorkeur drie maar tenminste twee personen zodat alle teams uit drie
personen bestaan.
En natuurlijk nog een nieuwe coördinator !

Plannen voor 2019
●
●

6 teams waar minimaal 3 personen in zitten. (3 vacatures)
Een nieuwe coördinator (m/v) van het schoonmaakwerk
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●

Mits mogelijk en haalbaar in combinatie met het onderhoudsteam een
voorjaars- en najaarsschoonmaak en gelijk onderhoud aan het gebouw
zodat ook een grote ladder of iets dergelijks gebruikt kan worden

Begroting
●

200 euro voor schoonmaakmiddelen en dweilen, doekjes etc. (in
begroting kosters verwerkt)

Wat nog meer nodig?
●
●
●

Meer teamleden
Nieuwe coördinator (m/v) van het schoonmaakwerk
Iemand die de grote schoonmaak op de dag zelf kan coördineren.
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Cluster: Communicatie
Verantwoordelijk bestuurslid: Harry van Wieren
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Communicatie 2019
Teamleden
Mettje, Geertje, Elly en Wilma (teamleider)

Verslag huidige jaar (2018)
●

●

●
●

De Cifrah komt 1 keer per 2 maanden uit met informatie uit en voor de
gemeente. De omslag en lay-out is aangepast aan het nieuwe jaarthema
'KleurRijk'. Actuele berichten van Open Thuis worden op het weekbericht
geplaatst wat wekelijks uitkomt.
De publicatie van de preken op de website bereikt een grote doelgroep.
Ook wordt via de website verslag gedaan van bijzondere activiteiten in
gemeente.
Op FaceBook worden wekelijks berichten geplaatst over de dienst en
daarnaast berichten en foto’s van specifieke activiteiten.
Verder hebben we als team alle lopende communicatie zaken
uitgevoerd.

Plannen voor 2019
● Cifrah: we blijven het gemeenteblad 1 keer per 2 maanden uitbrengen. Dit
is een boeiend en eigentijds blad met informatie voor en vanuit de
gemeente en een verdieping van het jaarthema. Elly draagt zorg voor de
verspreiding van de Cifrah.
● Website: actueel houden en bekendheid geven aan identiteit van de
gemeente en extern publiceren van activiteiten van gemeente.
Contactmiddel bieden van extern naar gemeente. Publiceren preken voor
in- en externe doelgroep. Informatie voor gemeenteleden op intern
gedeelte beschikbaar stellen.
● PR-activiteiten: activiteiten gemeente bekend maken door vermelding in
agenda kranten en persberichten. Communicatie via FaceBookpagina van
Open Thuis.
● Voor 2019 gaan we door met de activiteiten voor communicatie. Het plan is
om een nieuwe folder en visitekaartjes voor de gemeente te maken.

Begroting
● Cifrah
:
● Website
:
● PR activiteiten :

€ 750 (voor 6 nummers)
€ 100 (jaarlijkse kosten)
€ 150 (algemene kosten)
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Wat nog meer nodig?
N.v.t.
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Begroting 2019
Begroting 2018
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Toelichting BEGROTING 2019
Hierachter vindt u de begroting over het jaar 2019 ligt weer voor u. Een korte toelichting op deze
begroting.
Over het jaar 2018 lijken wij af te stevenen op een totaal aan inkomsten door periodieke bijdragen
die bijna gelijk ligt aan wat is begroot. Dat is op zich prettig. Mar jammer is wel dat zowel de
verwachte inkomsten uit bijdragen en collecte lager zijn dan is begroot. Enkel door de hogere
huuropbrengsten zijn de verwachte inkomsten over 2018 ongeveer gelijk aan de begrote inkomsten.
Ik verwacht, en hoop, dat de lagere inkomsten uit bijdragen en collecte een eenmalige gebeurtenis
is, en heb daarom voor 2019 hetzelfde bedrag aan inkomsten begroot als over 2018.
Aan de uitgavenkant volgt de begroting bijna volledig de gevraagde budgetten door alle team. Er is
één uitzondering en dat is Onderhoud gebouw. Twee van de gewenste werkzaamheden worden
aangepast (vervanging ramen) of uitgesteld (reparatie klok in klokkentoren). Daarom is dat budget
een stuk lager dan was aangevraagd.
En ik ben al zo vrij geweest om de lasten van de nieuwe hypotheek te verwerken in de begroting.
Misschien valt u nog meer op of zijn er andere punten waar u nog (meer) duidelijkheid over wilt. Ik
wil u deze graag geven tijdens de ledenvergadering op 20 november 2018.
De penningmeester
Bert Hamoen
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€

11 912.78

€

Baten totaal

190.78
11 722.00

€
€

Rente Bank / Giro
Opbrengst verhuur
Spaarproject. Kinderwerk

74 561

11 913

€

Overige Baten

62 648

52 191.56
9 456.74
1 000.00
62 648.30

€
€
€
€

€

Jaarrekening
2014

Kerkelijke Bijdragen
Collectegelden
Eenmalige giften (>€500)

Baten
Bijdragen

Omschrijving

€

€
€
€
€

€

65 126

123.15
11 556.11
208.45
11 887.71

11 888

53 238.67

€

53 239
46 767.56
6 471.11

€
€

€

Jaarrekening
2015

€

€

€ 70 608

13 535.88

€ 8.38
€ 13 527.50

€ 13 536

57 071.77

€ 51 089.06
€ 5 982.71

€ 57 072

Jaarrekening
2016

€

€

€ 75 294

16 405.17

-€ 12.81
€ 16 417.98

€ 16 405

58 889.12

€ 53 053.06
€ 5 836.06

€ 58 889

Jaarrekening
2017

€

€

€ 66 020

10 020.00

€ 20.00
€ 10 000.00

€ 10 020

56 000.00

€ 51 000.00
€ 5 000.00

€ 56 000

Begroting
2018

€

€

€ 69 902

16 461.30

€ 11.30
€ 16 450.00

€ 16 461

53 441.00

€ 48 845.00
€ 4 596.00

€ 53 441

Prognose
2018

€ 66 015

€ 10 015.00

€ 15.00
€ 10 000.00

€ 10 015

€ 56 000.00

€ 51 000.00
€ 5 000.00

€ 56 000

Begroting
2019

1 469.32

81.85
€ 1 551.17

€

€
€
€

€

€

€

€

€

€
€
€
€
€
€
€

Jongerenwerk

Crèche
Kinderwerk 4-12
Tienerwerk 12-18

Jeugdwerk 18+

Communicatie

Informatieblad Cifrah
Weekbericht
P.R. activiteiten
Website

Vieringen

Gastsprekers/Sprekerscollectief
Bijzondere Diensten
Geluid en Projectie (en muziek)
Rechten
Bloemen
Bibliotheek
Diversen samenkomsten

2 060.00
400.00
1 108.31
218.72
310.00
435.09
204.54
€ 4 736.66

4 737

1 551

101.25
€ 964.95

157.08
545.77
160.85

965

€ 500.00

500.00

500

€

€

Jaarrekening
2014

Kringen
Bijbelstudies /Onderwijs 2.0
Overige cursussen/trainingen

Lasten
Onderwijs

Omschrijving

€

-

€
€
€
€
€
€

€0

€ 7 428.85

€ 3 050.17

43

€ 1 020.58

€ 309.35
€ 205.55
€ 520.00
€ 277.95

€ 9 222.34

€ 551.00
€ 218.20

€ 7 432.56

€ 9 222

€ 132.11
€ 904.21

€ 670.82
€ 101.28

€ 904

€ 1 296.45

€ 45.63
€ 889.44
€ 361.38

€ 1 296

€ 0.00

Resultaat
2017

€ 6 116.00

€ 7 429

€ 81.86
€ 551.34

€ 469.48

€ 551

€ 805.77

€ 134.92
€ 170.86
€ 499.99

€ 806

€ 0.00
€ 0.00
€ 0.00
€ 0.00

€ 0.00

Jaarrekening
2016

2 054.00
131.40
205.55
520.00
139.22

3 050

81.86
€ 959.97

€
€

€

878.11

960

€ 918.76

8.67
820.59
89.50

919

€ 0.00

€

€

€
€
€
€
-

€

€
€
€

Jaarrekening
2015

€0

€ 17 040.00

€ 1 995.00
€ 225.00
€ 520.00
€ 300.00

€ 14 000.00

€ 17 040

€ 750.00
€ 300.00
€ 150.00
€ 100.00
€ 1 300.00

€ 1 300

€ 200.00
€ 5 300.00

€ 300.00
€ 800.00
€ 4 000.00

€ 5 300

€ 0.00

Begroting
2018

€ 750

€ 10 067.67

€ 9 150.00
-€ 402.33
€ 335.00
€ 225.00
€ 520.00
€ 240.00

€ 10 068

€ 700.00
€ 120.00
€ 0.00
€ 100.00
€ 920.00

€ 920

€ 5 835.00

€ 90.00
€ 545.00
€ 5 200.00

€ 5 835

€ 750.00

€ 750.00

Prognose
2018

€0

€ 18 840.00

€ 3 845.00
€ 225.00
€ 520.00
€ 250.00

€ 14 000.00

€ 18 840

€ 750.00
€ 150.00
€ 150.00
€ 100.00
€ 1 150.00

€ 1 150

€ 6 846.00

€ 296.00
€ 750.00
€ 5 800.00

€ 6 846

€ 0.00

Begroting
2019

€

€
€
€
€

Voorganger
Loonbelasting
Pensioen Plan
Loonadministratiekosten

€

Salariskosten

Aflossing lening: 0980690579

Aflossing Hypotheek

Rente hypotheekleningen
Kosten hypotheek

Rentelasten en kosten Hypotheek

164.46
769.20
1 768.44

€
€
€

21 302.79
3 641.00
5 528.32
363.00
€ 30 835.11

30 835

€ 7 906.44

7 906.44

€ 7 906

€ 17 630.89

143.25
580.21

€
€

17 631

5 455.61
320.76
307.68
1 250.00
6 871.28

€

€
€
€
€
€

Onderhoud gebouw
Interieur Commissie
Onderhoudsabonnement verwarming
Inkoop keuken
NUON
Greenchoice
Vitens
Telefoon/KPN
Ziggo (internet en telefoon)
Waterschap/Hefpunt
Gemeente Smallingerland
Verzekeringen
Schoonmaak

Jaarrekening
2014

Facilitair

Omschrijving

€
€
€
€

€

€

€
€
€
€

€
€

€
€
€
€
€

€

21 436.97
3 009.00
4 951.34
€ 29 397.31

29 397

€ 6 842.74

6 842.74

€ 6 843

168.06
278.00
1 774.97
€ 16 196.29

164.87
606.64

3 913.27
422.98
52.80
1 646.94
7 167.76

16 196

Jaarrekening
2015

€
€
€
€

€

€
€
€

€
€

€
€
€
€
€

44

16 497.58
3 142.00
3 126.78
363.00
€ 23 129.36

23 129

€ 6 660.45

€ 6 660.45

€ 6 660

€ 20 482.92

171.27
1 298.40
1 878.66

151.33
625.03

7 699.89
191.05
340.34
1 650.00
6 476.95

€ 20 483

Jaarrekening
2016

€
€
€
€

€
€
€

€
€

€
€
€
€
€

12 094.32
1 944.00
2 175.04
363.00
€ 16 576.36

€ 16 576

€ 3 448.68

€ 3 449

€ 6 239.91

€ 6 240

€ 6 240

€ 18 110.94

171.60
792.46
1 751.09

152.82
667.25

7 587.53
25.00
522.97
1 650.00
4 790.22

€ 18 111

Resultaat
2017

€
€
€

€
€

€
€
€
€
€

€ 0.00

€0

€ 3 448.68

€ 3 449

€ 7 000.00

€ 7 000.00

€ 7 000

€ 25 610.00

200.00
800.00
1 900.00

175.00
635.00

15 300.00
300.00
500.00
1 800.00
4 000.00

€ 25 610

Begroting
2018

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

€ 0.00

€0

€ 3 448.68

€ 3 449

€ 6 000.00
€ 1 562.00
€ 7 562.00

€ 7 562

€ 20 550.00

150.00
180.00
850.00
205.00
790.00
1 915.00

9 000.00
185.00
375.00
1 800.00
5 100.00

€ 20 550

Prognose
2018

€ 0.00

€0

€ 3 250.00

€ 3 250

€ 1 560.00

€ 1 560.00

€ 1 560

€ 19 620.00

€ 8 150.00
€ 300.00
€ 375.00
€ 1 800.00
€ 0.00
€ 5 100.00
€ 175.00
€ 0.00
€ 720.00
€ 200.00
€ 800.00
€ 2 000.00

€ 19 620

Begroting
2019

361.94
264.63
655.00

88.00
€ 1 369.57

€

€

€
€

€

€

€

Algemene Kosten

Bankkosten
Administratiekosten
Bestuurskosten
Lidmaatschap en abonnementen
Gemeentestukken
Attenties

Lasten totaal

RESULTAAT

6 526

€
€
€
€
€
€
€

2 541

72 020

1 370

5 138.00
122.45
30.78
47.05
600.00
356.50
230.72
€ 6 525.50

€

Missionair team buitenland (Zending)
Praktische Zorggroep
Pastoraat
Ouderenpastoraat
Diaconaat missionairteam
Ontmoetingsteam
Kinder-/ Tiener-/ Jeugdpastoraat

Jaarrekening
2014

Pastoraat en Diaconaat

Omschrijving

€

€

€
€
€
€
€
€

€

€
€
€
€
€
€
€

€

1 047

64 079

434.10
363.00
201.71
899.56
341.28
€ 2 239.65

2 240

3 831.66
121.84
382.73
70.00
68.33
€ 4 474.56

4 475

Jaarrekening
2015

€

€

€

€

45

6 264

64 343

€ 375.88
€ 476.61
€ 0.00
€ 492.85
€ 0.00
€ 82.00
€ 1 427.34

1 427

€ 2 908.20
€ 221.58
€ 45.00
€ 30.00
€ 652.54
€ 0.00
€ 0.00
€ 3 857.32

3 857

Jaarrekening
2016

€

€

€

€

€

12 376

62 918

€ 649.42
€ 1 773.10

€ 422.92
€ 294.76
€ 90.00
€ 316.00

€

€

-1 889

67 909

€ 400.00
€ 1 850.00

€ 400.00
€ 300.00
€ 500.00
€ 250.00

1 850

€

€

€

€ 6 360.00

€ 5 345.97
1 773

€ 66.00
€ 185.00
€ 1 280.00

€ 810.00
€ 150.00
€ 1 500.00

€ 201.40
€ 1 294.57

13 178

56 724

€ 390.00
€ 2 160.00

€ 522.00
€ 348.00
€ 450.00
€ 450.00

2 160

€ 5 431.00

€ 3 900.00

€ 5 431

Prognose
2018

€ 3 900.00

€ 6 360

Begroting
2018

€ 3 850.00

5 346

Resultaat
2017

€

€

€

6 289

59 726

€ 400.00
€ 2 100.00

€ 350.00
€ 350.00
€ 500.00
€ 500.00

2 100

€ 6 360.00

€ 810.00
€ 150.00
€ 1 500.00

€ 3 900.00

€ 6 360

Begroting
2019

