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Voorwoord 
 

Van het bestuur 
  
 

Beste gemeenteleden, 

U leest hier het jaarplan van 2020. 

We zijn als bestuur dankbaar voor de grote inzet van gemeenteleden. Wanneer je dit jaarplan leest, kom je 
onder de indruk van de vele dingen die gedaan worden in de gemeente. Sommige activiteiten zijn 
zichtbaar, omdat ze bijvoorbeeld op het podium plaatsvinden, andere activiteiten worden zelden 
opgemerkt zoals mensen die trouw kaartjes sturen om anderen te bemoedigen.  

In het seizoen 2019/2020 werken we als gemeente aan een nieuwe visie over ‘Gemeente zijn in de 
samenleving’. De verwachting is dan ook dat het volgende jaarplan (2021) meer de uitwerking van deze 
nieuwe visie zal laten zien. 

We willen alle teams hartelijk bedanken voor hun inbreng en het op tijd insturen van de plannen. Zo 
waren we in staat om voor de ledenvergadering de plannen naar alle leden op te sturen. 

Op zondag 3 november 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). 

Wat is uw persoonlijke inbreng voor 2020? 

Zoals gebruikelijk vragen we als bestuur u om op de gemeentevergadering van november het jaarplan 2020 
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 2020 regelmatig op terugkomen. 

Wij hopen (opnieuw) op uw inbreng te mogen rekenen in 2020, zodat we tot zegen voor elkaar én anderen 
kunnen zijn. 

Hartelijke groeten, 

Het bestuur van de Evangelische Open Thuis Gemeente 
18 oktober 2019 
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Jaarplan bestuur 2020 

Teamleden 
  
Maria (oudste) 
Nico (oudste) 
Harry (oudste) 
Sibylle (secretaresse) 
 

Verslag huidige jaar (2019) 
 
In 2019 heeft Bert afscheid genomen als bestuurslid, hij heeft zich 5 jaren 
ingezet en daarmee zijn periode volgemaakt.  
 
In het voorjaar van 2019 hebben we onder de leden en bezoekers van onze 
gemeente een enquête gehouden. Het doet ons goed om te kunnen 
concluderen dat veel mensen tevreden zijn. Daarnaast zijn een aantal 
verbeterpunten waar we mee aan de slag gaan. Belangrijk is dat een groot deel 
van de gemeente tevreden is over de ingezette koers van het sprekersteam. De 
komende jaren willen we dat een nog grotere groep dit positief zal waarderen. 

 
Daarnaast zijn we in 2019 gestart met het plan om meerdere oudsten aan te 
stellen binnen de gemeente. Deze oudsten zijn geen bestuursleden maar 
zetten zich in voor o.a. het leiden van de dienst, dopen, bezoeken van 
gemeenteleden en uitwerken van vraagstukken rondom een bepaald thema.  
 

Plannen voor 2020 
 
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.  
 
In 2020 zullen we het nieuwe meerjarenplan afronden. In 2019 maakt een 
werkgroep uit de gemeente een eerste aanzet, waarna dit binnen de teams 
besproken zal worden. In het voorjaar van 2020 zal het plan gepresenteerd 
worden op de gemeente-avond. 
 
In het voorjaar van 2020 zal Harry afscheid nemen als bestuurslid.  
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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 dankzij de enthousiaste inzet van alle teamleiders. Tweemaal per 
jaar is er een overleg tussen alle teamleiders en de bestuursleden.  
 

Foto: teamleiders oktober 2019 
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Cluster: Vorming & Viering
Verantwoordelijk bestuurslid: Nico van Loo



Jaarplan 2020 | Evangelische Open Thuis Gemeente  
 
 

  Pagina: 8 
 

Muziekwerk 2020 
Teamleden 
 
team A: 
Rinze (zang- en teamleider),  
Jolien (zangleider), Gert, Liesbeth 
Robert, Erwin en Daniel 
Mattias en Linda worden ingewerkt 
Elza is naar Nieuw Zeeland 
 
Vota: 
Catrinus (zangleider)  
Madeleine (zangleider + teamleider) 
Sibylle, Teresa, Johannes en Sylvia 
Patrick en Randolf worden ingewerkt 
 

 
  
 

Verslag huidige jaar (2019) 
 
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 Praiseochtenden gehouden. Verder is de 
jeugdband helaas gestopt. 
Ook zijn Rianne, Mettje, Bouke en Elske gestopt. 
Liesbeth, Patrick, Randolf, Mattias en Linda hebben zich aangemeld. 
 
 

Plannen voor 2020 
 
Onze voornaamste taak blijft om de gemeente te dienen door het voorbereiden en 
leiden van de aanbidding tijdens de zondagse diensten. 
We zijn op zoek naar de juiste manier om de muzikanten in te zetten. 
 

Begroting 
 
Aanschaf muziekboeken:     30 euro 

Teambuilding en/ of bezoek trainingsdagen: 300 euro  

Snaren, boeken en overige benodigdheden voor muzikanten: 500 euro 
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Wat nog meer nodig? 
 
Nieuwe zangers en muzikanten, met een passie voor God en aanbidding.. 
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Projectie en techniek 2020	
Teamleden 
 
Projectie: 
Fernand, Dries, Gerben, Arend H 
-Vacant 
 

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

Verslag huidige jaar (2019) 
 
Het podium is verbouwd in samenwerking met het facilitaire team en is erg 
mooi geworden. Ook is op het podium een drumcabine gebouwd. Verder is er 
een nieuwe microfoon voor de spreker en zijn er nieuwe lampen voor op het 
podium aangeschaft.  

Plannen voor 2020 
 

Graag zouden we een digitaal mengpaneel willen aanschaffen voor de 
gemeente. Het bestaande mengpaneel begint steeds meer kuren te vertonen 
en is toe aan vervanging. Daarbij geeft een digitaal mengpaneel veel meer 
mogelijkheden, zoals het opslaan van instellingen, het op afstand bedienen van 
het mengpaneel vanaf een smartphone – ook voor de monitormix van de 
muzikanten. Ook kan de opname van de preek vanaf het mengpaneel worden 
gedaan. 

 Verder zouden we met in-ear monitoring willen gaan werken. Hierbij wordt 
het volume vanaf het podium veel lager en kunnen we stiller oefenen. 

  

Begroting 
 

Code Omschrijving Merk Aantal Prijs Totaal 

 Digitaal mengpaneel  1 2000 2000 

 Digitale stagebox  2 600 1200 

HI-42421 In ear monitoring  4 250 1000 

 Reservelamp voor beamer Sanyo 1 300 300 
 

Let op: + Jaarlijkse kosten: licenties voor projectie, kosten zijn bekend bij 
penningmeester. 
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Wat nog meer nodig? 
 
Op termijn (2021) zou het podium een upgrade kunnen krijgen door frontlicht 
te installeren. Hiervoor moet er een truss komen midden in de zaal met 
daaraan een aantal lampen en bekabeling. Dit is een vrij kostbare 
aangelegenheid, zeker als we het met LED licht willen uitvoeren. Bij LED 
verlichting kan de prijs oplopen tot €3000. 
Verder moet er nagedacht worden over het vervangen van de geluidsinstallatie 
in de gemeente. Dit is een kostbare aangelegenheid, waarbij ik een post van 
rond de €8000 verwacht. 
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Bibliotheek 2020 
Teamleden 

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

Verslag huidige jaar (2019) 
 
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 279 items. 
 
De kinderen mogen gratis boeken of DVD's lenen. Zij krijgen een kinderpas die 
in de bibliotheek blijft. Hier werd (en wordt) door een aantal kinderen gebruik 
van gemaakt. Dit jaar is er minder geleend door de kinderen: Er zijn nl. 22 
kinderboeken en 15 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 2020 
 
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 
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aanmoedigen om regelmatig de bibliotheek te bezoeken en boeken te gaan 
lenen.  
 
Om een actueel leesaanbod te houden, willen we in 2020 meer nieuwe boeken  
aanschaffen.  Gedeeltelijk kunnen we dit betalen uit de eigen inkomsten van de 
bibliotheek (in 2019 ongeveer € 110,--). Daarnaast hebben we een budget voor 
nieuwe items en onkosten. 
 
 

Begroting 
 
Leenrecht €  45,--,-- 
Nieuwe items € 150,--.  
Kantoorartikelen  zoals stickers en lidmaatschapskaarten  €  40,-- 
Bijzonder activiteiten, zoals b.v. actie met kerst  € 15,-- 
Totaal  € 250,-- 
 

Wat nog meer nodig? 
 
N.v.t. 
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Sprekersteam 2020	
Teamleden 
 
Intern: Willem, Harry, Wilma. 
Extern: Marja, Martijn, Raymond en Jeannette. 
 

Verslag huidige jaar (2019) 
 
In 2019 is het sprekersteam uitgebreid met Jeannette van der Veen. Iedere 
spreker spreekt nu ongeveer een keer per 7 à 8 weken met daartussendoor een 
gastspreker. Er is twee keer gebruik gemaakt van een drieluik waarin drie 
sprekers over hetzelfde thema hun licht lieten schijnen. Het eerste drieluik in 
januari ging over 'Omgaan met verschillen' en het tweede in mei over ' Veelheid 
en Verscheidenheid in Gaven en Bedieningen'. Gedurende de zomervakantie 
behandelden we het boek 'Ruimte voor de Geest' van ds. Jelle de Kok. 
 

Plannen voor 2020 
 
In 2020 bestaat het team uit 7 personen en zullen we af en toe een gastspreker 
uitnodigen. Daarnaast zal af en toe een dienst door een team worden ingevuld of 
is er een praisedienst met een getuigenis. In januari is er weer een drieluik over 
het thema 'Luisterend bidden'.  De cursus Luisterend bidden, ontwikkeld door 
New Wine Nederland, wordt daarna ook in de gemeente aangeboden. 
 

Begroting 
 
€ 14.000 (bij huidige tarieven) 
€ 1000 voor de cursus Luisterend bidden 
 

Wat nog meer nodig? 
N.v.t. 
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Bloemengroet 2020	
Teamleden 
 
Klaas de H, Lusjena, Betty, Johanna en Aleida (Teamleider).  
 

Verslag huidige jaar (2019) 
 
Met plezier hebben we de bloemen voor in de kerk verzorgd. 
 

Plannen voor 2020 
 
Er zorg voor dragen dat er elke zondag bloemen in de kerk staan volgens het 
rooster. Tijdens de dienst wordt vermeld voor wie de bloemen bestemd zijn die 
dan na de dienst worden meegegeven. Soms worden de bloemen meegegeven 
aan  iemand die ze dan thuisbezorgt.  
 

Begroting  
 
Begroting voor 2020: 520 euro.  
 

Wat nog meer nodig? 
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Gastheren en -vrouwen 2020 
Teamleden 
 
Aleida, Annie, Betty, Hennie en Harm en Jolanda (Teamleiders). 

 

Verslag huidige jaar (2019) 
 
We zien iedere week de meerwaarde van onze taak: iedere bezoeker persoonlijk 
welkom heten in de gemeente en het beantwoorden van vragen als die er zijn. 
 

Plannen voor 2020 
 
Het verwelkomen bij iedere eredienst volgens rooster. Verstrekken van een 
weekbericht, gasten info geven over bijvoorbeeld de crèche of een Cifrah 
meegeven. Na de dienst, indien mogelijk, contact zoeken met gasten die alleen 
staan. 
 

Begroting | Wat nog meer nodig? 
 

Een begroting is niet van toepassing. Wanneer mensen graag willen meedraaien bij 
dit stukje gemeentewerk mogen ze met iemand van ons contact opnemen. 
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Cluster: Jeugdwerk
Verantwoordelijk bestuurslid: Maria van der Meulen
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Crèche 2020	
Teamleden 

 
Gerrit, Grietje, Johanna, Rianne, Thirza, Danique, Grietha, Iemkje, Linda en 
Marlien 
En ouders van de kinderen worden indien nodig ingezet. 
 

 
 

Verslag huidige jaar (2019) 
 

• Elke zondag is er voor kinderen tussen 0 en 4 jaar oppas bij de crèche. 
• Beide ruimte’s worden nu gebruikt voor voldoende bewegingsruimte/ 

speelruimte. 
• Afgelopen jaar zijn er kinderen overgegaan naar de zondagsschool en 

hebben we meerdere kinderen weer welkom mogen heten op de groep. 
• Elke zondag is het een verassing hoe de opkomst zal zijn. Dit kan variëren 

van 7 kinderen tot 13 kinderen. 
• Om de groepen schoon en ordelijk te houden is er meer speelgoed in de 

kasten of op de planken geplaatst.  

 

Plannen voor 2020 
 
Een goede en veilige opvang bieden voor baby’s en jonge kinderen tijdens de 
zondagsdienst. Dit samen met de vaste leiding en de ouders van kinderen in deze 
leeftijdscategorie. De groep blijft variabel en heeft soms aanpassingen of aanpakken 
nodig. Dit inzichtelijk blijven houden door het met elkaar bespreekbaar te maken. 
Daarnaast blijft het belangrijk om kritisch naar het spelmateriaal te blijven kijken (is 
het nog veilig en verantwoord.) 

 

Begroting 
 
Verjaardagscadeautjes (13 x € 2,50) € 32,50 
Kerstcadeautjes (13 x € 6) € 78 
Aanschaf (knutsel) materialen en speelgoed € 20 
Aanschaf en/of reparatie speelgoed & hulpmiddelen € 50 
Totaal: € 180,50 
 

Wat nog meer nodig? 
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Er staat nog een vacature open voor een vaste medewerker, die de 
verantwoordelijkheid van de groep kan dragen. 
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Kinderwerk 2020	
Teamleden 
 
Karin, Betty, Cobie, Madeleine, Mattie, Hillie H., Roelina, Thea, Mattanja, 
Rianne, Minja 
 

Verslag huidige jaar (2019) 

• Afgelopen jaar waren de groepen verdeeld in groep 1-2, 3-5 en 6-8. Om 
een evenredige verdeling te behouden, zijn de groepen ongewijzigd 
gebleven na de zomervakantie. De indeling is nu als volgt: 1-3, 4-6 en 
7/8.  

• Op papier zijn er 30 kinderen van 4 t/m 12 jaar, gemiddeld zijn er elke 
zondag zo'n 20 kinderen. Regelmatig ontvangen we ook gastkinderen. 

• 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.  

• Met de middengroep hebben we een ‘Boek zonder Woorden’ gemaakt. 
Elke zondag stond een nieuwe kleur en daarmee een onderdeel uit het 
Evangelie centraal. De kinderen hebben dit na afloop aan de gemeente 
gepresenteerd. 

• Met de oudste groep hebben we een uniek project ‘Bijbelstad’ 
uitgevoerd. Met hulp van diverse gemeenteleden hebben we in een 
aantal maanden de hele bijbel van A tot Z doorgenomen; elke week 
stonden een aantal bijbelboeken centraal en van elke bijbelboek een 
huisje geknutseld. Het eindresultaat was prachtig en vol trots hebben de 
kinderen dit in een dienst laten zien. De bijbelstad is daarna nog enkele 
weken achterin de kerkzaal zichtbaar gebleven voor de liefhebbers. 

• Het jaar hebben we met de kinderen afgesloten met het (inmiddels) 
traditionele reisje naar Appelscha – Duinezathe. 

 
 

Plannen voor 2020 
•        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 en 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 
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proberen praktische handvaten te geven die ze in hun dagelijkse leven 
kunnen toepassen. 

•        We doen dit in 3 groepen: groep 1-3, groep 4-6 en groep 7-8. 

•        Waar mogelijk proberen we met ons programma aan te sluiten bij 
bijzondere (thema)diensten. Tevens zullen we inbreng leveren tijdens de 
gezinsdienst in februari 2020. 

 
•        Aan het einde van het seizoen nemen we afscheid van 8 8e-groepers! Na 

de zomervakantie zal de groepsindeling dus herzien moeten worden om 
een evenwichtige verdeling tussen te groepen te behouden. 
 

Begroting 
 

Knutselmateriaal  €  150   
Lesmateriaal  €  125 Abonnement op creatief 

kinderwerk € 99  
Cadeautjes  €    30  30 x € 1 
Kerstboekjes   €  180  30 x € 6 
Jaarlijks uitje  €  300  30 x €10 
Afscheid groep 8ers €  400 8 x €50 bijbel/dagboek 
 Totaal  €  1185   

 

 

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 ons  
incidenteel willen helpen met hun talenten.  
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Tienerwerk 2020	
Teamleden 
 
Rinze en Melanie - Leiding 
Arend - Daniëlle - Irma - Mattias en Linda - Ymkje – Danique - Isca – Yoran – Mathias 
– Grietha  
 

Verslag huidige jaar (2019) 
 
Omdat van de 16+ groep een aantal jongeren andere plannen hadden of andere 
prioriteiten kregen en daardoor de jeugdavonden wat zijn ontgroeid, was het voor 
hen niet mogelijk om te blijven komen. We hebben daarom besloten om afscheid te 
nemen van Paul en als 1 groep verder te gaan. De tieners hebben een hele leuke tijd 
met hem gehad en we zijn hem erg dankbaar voor zijn inzet. Daarom vinden we het 
jammer dat we afscheid hebben moeten nemen.  
 
Het is tot nu toe erg leuk in de groep en er wordt goed geluisterd. Aankomende 
maand gaan we, net als vorig jaar, op kamp. Hier hebben we erg veel zin in. 
 

Plannen voor 2020 
 
We willen de jeugd een veilige plek bieden waar ze vrij over het geloof en hun leven 
kunnen praten. We willen hen leren wat het is om Christen te zijn, door bijbelstudie 
en voorbeelden uit het dagelijks leven.  

Aankomend seizoen (2020/2021) komt er een grote groep nieuwe tieners bij die 
door gaat vanuit het kinderwerk. We kijken hier erg naar uit.  

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 
 
Omdat we volgend seizoen veel nieuwe tieners krijgen, valt de begroting hoger uit 
dan voorgaande jaren. 

• 2x groepsactiviteit á €100,- per keer (ongeveer € 5,- p.p.). 
• Kamp € 700,- 
• Overige uitgaven € 50,- 

Totaal:   € 950,- 
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Wat nog meer nodig? 
 
Op dit moment hebben we niks nodig. 
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Cluster: Zorg voor elkaar 
en de medemens 
Verantwoordelijk bestuurslid: Hary van Wieren
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Kringen 2020 
* Teamleden 

 
   Teamleider: Olga in samenwerking met 
    bestuurslid Harry 
 

Verslag huidige jaar (2019) 
  

• Dit jaar is er een wisseling gemaakt van deelnemers aan huiskringen. 
Een aantal leden wilde graag een nieuwe kring om “nieuwe” mensen 
en ervaringen te leren kennen in de huiskring. 

• Verder “hoor” ik geluiden van mensen die eventueel willen deelnemen 
aan een huiskring. Daarom hebben wij als wens voor 2020 een nieuwe 
huiskring op te zetten. Zie onderstaand. 

 
Plannen voor 2020 
 
Onze wens voor 2020 is: het aantal deelnemers aan huiskringen uit te breiden. 
Dit door een nieuwe/extra huiskring te vormen. De huiskringavond kan dan in 
onderling overleg bepaald worden.  
 

Begroting 
 
Voor de kringen staat er geen bedrag op de begroting voor 2020. De kringleden 
hebben – het afgelopen jaar - wederom hun eigen creativiteit aangesproken 
voor wat betreft de onderwerpen en het verspreiden van de info voor de 
huiskringavond hierover. Hierdoor waren er geen gelden nodig. Onze dank 
hiervoor. 

 
Wat nog meer nodig? 
 
Voor deelname aan de huiskringen, geef je op via 06-15426817 of 
oevanderwindt@gmail.com 
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Diaconaal Missionair Team 2020	
* Teamleden 
 

 
Herma: teamleider, andere voorkomende taken 
Harm: diaconaat binnen de gemeente, financiën, andere voorkomende taken 
Johanna: PZG 
Vacature:  
 
Ondersteunende leden PZG 
Hennie: kaarten schrijven 
Nanda: babybezoeken 
 

Verslag huidige jaar (2019) 
Onderstaand een opsomming van de activiteiten van het vorig jaar. 
 
Diaconale activiteiten 2019 

Diaconaat binnen de gemeente 
● Weggeeftafel 
● Maandelijkse bijdrage Cifrah 
● Praktische zorggroep 
● Bloemengroet  
● Kraambezoek  
● Kaartencyclus voor (langdurig)zieken, 70+ en bij jubilea 
● Bezoekersgroep 
• Kerstpakketten voor mensen met beperkt budget 
• Veertigdagentijd: feestelijke paasdienst inclusief paasontbijt 
 

Dienst aan de samenleving 
● Voedselcollecte: 1x per maand: voor voedselbank Smallingerland (11X) 

en Dorcas (1x) 
● Stichting Gave: financiële gift 
● Present: ondersteuning d.m.v. gift. Meedoen aan een project. 
● Micha zondag; thema: “..en dan nog al de dieren” 
● Compassion: financiële adoptie Grace 
● Fairtrade voortdurend onder de aandacht brengen waaronder de 

fairtradeweken. Prolongeren fairtrade certificaat 
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● Kerstgift in natura: doel nog te bepalen 
● Vreemdelingwerk, financiële ondersteuning 

 
 

Plannen voor 2020 
 
Diaconaat binnen de gemeente 

• De lege stoel: uitnodiging van gemeenteleden die iets over een eigen 
diaconale activiteit willen vertellen  

• Weggeeftafel  
• Bezoekwerk continueren 
• Veertigdagentijd: bijdrage door praktische invulling. Paasontbijt (?) 
• Maandelijkse bijdrage Cifrah 
• Aandacht voor (acute) noden binnen de gemeente 

 
Dienst aan de samenleving 

• Present tijdcollecte 
• Voedselcollecte; 11x voor Voedselbank Smallingerland, 1x voor 

stichting Dorcas  
• Compassion: financiële adoptie Grace 
• Fairtrade voortdurend onder de aandacht brengen waaronder de 

fairtradeweken.  
• Micha zondag 
• Oriëntatie op acute noden in de samenleving en eventueel een bijdrage 

leveren. Doelen aanleveren voor de maandelijkse weggeefcollecte. 
• Vreemdelingenwerk 

 
Speerpunten voor het komend seizoen zijn: 

• Activiteiten passend bij nieuwe meerjarenplan voor de gemeente wat 
in ontwikkeling is 

 

Begroting 
 
Voor 2020 willen we een bedrag reserveren van 1500 euro. Dit wordt verdeeld 
onder:  

• Diaconaat binnen de gemeente 
• Dienst aan de samenleving 
• Financiële adoptie sponsorkind Compassion 
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Uitgaven 
1 Compassion  450 
2 
3 

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

400 
650 

   
 Totale uitgaven 1500 
   

 

Wat nog meer nodig? 
 
Geen wensen 
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Pastoraat 2020 	

Teamleden 
Minja , Mettje , Willem F., Klaas de H, Anneke 
 

Verslag huidige jaar 2019 
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. Ook 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 2020 
 
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 
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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. 

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                                 € 300,00 
Toerusting teamleden/studiedagen e.d.           € 300,00 
Ouderenpastoraat: seniorenochtenden            € 150,00 
Eten met Kerst/Pasen/presentje/Holdert         € 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 2020  	
Teamleden 

Roelina  
Nanda 
Coby  
Lutske 

Verslag huidige jaar (2019) 

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 kort in het ‘5 minuten 
blokje’ verteld over hun mediawerk in West-Afrika en uitgebreid bij de oudste 
groep van het kinderwerk. Joke is voor behandeling naar het ziekenhuis 
geweest hier in Nederland en staat nog onder controle. Jonathan en 
Johanneke zijn werkzaam in Engeland en daarnaast betrokken bij zendings-
werk in Uganda en bij vluchtelingenwerk in Oost-Europa.  Sam en Karin zijn 
werkzaam in India en oriënteren zich op zendingswerk in Mongolië. Ze zijn 
bezig hun werk over te dragen aan de lokale bevolking. 

Op verzoek van de familie Johnson en familie de Jong zijn er in de maand juni 
financiële acties (door de hele gemeente) gehouden en een collecte.  

Daarnaast zijn er elke zondag kaarten te koop (deze worden gemaakt door 
een vrouw buiten de gemeente) waarvan de opbrengst verdeeld wordt onder 
de drie zendelingen. 

Als team hebben we afscheid genomen van Karin. Nanda neemt haar taak 
over als contactpersoon voor familie van Ingen. 

Onze plannen voor 2019 waren: 

ü Israël zondag 24 februari - Tijdens de Israël zondag heeft Jacob 

Leegstra gesproken 
ü Zondag van de Lijdende Kerk – Marja Krans heeft gesproken 
ü Onderzoeken of er belangstelling is voor een reis naar Israël in 

2019/2020 – Er is een informatieavond geweest met L4N, er was te 

weinig belangstelling vanuit de gemeente voor het organiseren van 

een reis. 
ü Kerstkaarten en -pakketjes sturen naar de zendelingen (van 

overgebleven budget) – Is gedaan. 
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û Extra collectes aanvragen bij rampen in de wereld 

 

Plannen voor 2020 

Het onderhouden van contacten met de diverse zendingswerkers. Dit betreft:   

▫ familie Van Ingen in Burkina Faso (West-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 15 maart 2020, Jacob Leegstra wordt gevraagd 
• Zondag van de Lijdende Kerk 7 juni 2020, Cobie nodigt gastspreker uit en zorgt voor 

kindermateriaal 
• Onderzoeken of er belangstelling is voor een reis naar Israël in april 2021 
• Gemeente betrekken bij de weggeefcollecte; door met de gemeente te delen waarom zij zich 

inzetten voor deze organisatie en waar dit geld aan besteed gaat worden (6x per jaar). 
• Kerstpakketjes sturen naar de zendelingen (van overgebleven budget kleine activiteiten) 
• Voorstel om Ronny Heyboer uit te nodigen voor september 2020 – actie Karin 

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. 
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Cluster: Facilitair
Verantwoordelijk bestuurslid: Nico van Loo
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Kosters en schenkers team 2020 
* Teamleden 
 

 
Foto: Kosters- en schenkerteam van 3 jaar geleden (-/- Betty) 

 
Kosters: Nico en Antje, Willem F, Gerard, Melanie, Jan Willem, Thirza, Bert, 
Gerben en Lutske, Klaas de H. (reserve) en Arend (reserve) 
Schenkers: Johanna, Marlien, Betty F., Hennie V., Grietha, Annemieke en Yfke   
 

Verslag huidige jaar (2019) 
 

● 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 binnenkort vernieuwd. De volledige 
afvalscheiding blijft in werking. De containers worden wekelijks door Jan 
Willem bij de weg gezet, en in de vakantie neemt Arri Jan Mennega 
waar. 

● De inkoop van de keuken- en schoonmaakproducten wordt geregeld 
door Nico en Antje.  

● Ons team is op volle sterkte, mede dankzij de reserve koster en een 
vijfde koppel. De vacature is ingevuld door Bert Hamoen. Arend is met 
ingang van het nieuwe jaar reserve. Hij vult daarmee de plek in van Bas 
die afscheid heeft genomen.  
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● Zowel in het voorjaar, als in het najaar 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 1 begrafenisdienst 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.   
● De wens om de keuken een upgrade te geven, bestaat nog steeds. 
● De agenda voor het gebruik van de kerk wordt beheerd door Nico en 

Antje. 
● Wanneer een koster nodig is voor een extra activiteit, dan vervullen 

Nico en Antje als eerste deze rol. Wanneer zij niet kunnen, wordt een 
ander teamlid benaderd. 

 
 

Plannen voor 2020 
 

● 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 te veel bekertjes.  

● We blijven zorgen voor een warme omgeving met voldoende licht en 
een lekker kopje koffie/thee op zijn tijd met ook nog een koekje erbij. 

● We houden het zuinig gebruik van verwarming en verlichting goed in de 
gaten. Dit communiceren we zo nodig regelmatig met de huurders. 

 

Begroting 2020 
 
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? 
 
Wij benadrukken de noodzaak van een vernieuwde keuken en toiletgroep. Wij 
weten dat daarvoor voldoende geld beschikbaar moet zijn. Het is lastig om de 
keuken fris te houden. Goede luchtverversing ontbreekt.  
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Interieurteam 2020 

Teamleden 
Anneke 
Elly  
Otteliene  
Madeleine  
 

Verslag huidige jaar (2019) 
In 2019 met Pasen is de kerk in paasstemming aangekleed. Verder zijn de 
koffietafels anders aangekleed. Verschillende ruimtes zijn opgeruimd. Er is 
meegewerkt aan het aanpassen van de wand van het podium. 

Plannen voor 2020 
Voor 2020 willen we oa de mogelijkheden voor variatie in aankleding van het 
podium  en de kerkzaal uitbreiden.  
 

Begroting 
Kerst: nieuwe kerstverlichting, etc. 150 euro 

Schilderijrail + ophangkoorden: 150 euro 

Tafelversiering: 200 euro 

Paasversiering: 75 euro 

Diversen: 125 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 2020 
 

Teamleden 
 
• Gerard        Coördinator en als specialiteit technische installaties  
• Erwin          Specialiteit: tuin en bestrating  
• Jelle             Specialiteit: timmer- en bouwwerkzaamheden  
• Ari Jan        Specialiteit: tuin en bestrating  
• Gerben       Specialiteit: allround  
• Eize             Specialiteit technische installaties  

 
 

Verslag huidige jaar (2019) 

•  Rink was al jaren een gewaardeerd lid van ons team en stond zijn mannetje. Tot op late 
leeftijd klom hij nog op ladders, steigers en trappen. Echter de laatste paar jaren werd 
het door lichamelijke beperkingen voor Rink steeds lastiger om nog actief mee te 
kunnen helpen. Helaas is Rink ons het afgelopen jaar ontvallen en zullen we deze 
teamspeler moeten missen.  
 

UITGEVOERD KLUSWERK  
• De kozijnen van de westzijde in de kerkzaal zijn wit geschilderd, de zuidzijde willen we 

nog gaan doen, maar daar moet dan een hoogwerker of steiger bij, dit omdat je op het 
podium staat. 

• Afgelopen jaar hebben we de twee radiatoren van de crèche 0-1 bekleed, zodat daar 
ook geen aanraakbare hete delen meer zijn 

• 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.  
Afgelopen jaar hebben we als extra de tuin op de hoek met de handwerkerszijde 
voorzien van nieuwe beplanting 

• In de meterkast zijn de beveiligingen vervangen, deze beveiligingen (aardlekautomaten) 
moeten met regelmaat gecontroleerd worden op de goede werking en het bleek dat er 
enkele aardlekautomaten niet meer goed werkten.     

• U heeft het allemaal kunnen zien, achter op het podium zijn er zwarte gordijnen 
opgehangen. Dit hebben we samen met enkele handige mensen uit de gemeente 
klaargemaakt. 
Nu moet alleen nog het drumpodium worden geïsoleerd, zodat we het drumgeluid beter 
kunnen sturen. Dit moet voor eind 2019 afgerond zijn. 
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• Er zijn met name in de hal en de kerkzaal diverse nooduit armaturen vervangen door 
veel zuinigere LED types. 

• De ringleiding geeft ook steeds wat problemen en wij zijn hiermee aan het 
experimenteren, dit kunt u ook zien aan de gekleurde strepen op de grond aan de 
keukenkant op de vloer. Zodra we de goede modus hebben gevonden, kunnen deze 
strepen weer verdwijnen 

• Verder zijn er steeds tal van kleine klusjes en storingen waar we met ons team lekker 
mee bezig zijn.     

Plannen voor 2020 
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.   
 

• 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. 
 

• Lichtbesturing 
o De huidige centrale besturing van de verlichting werkt nog op een zogenaamde X10 

bus. Dit is een verouderd systeem en slecht vervangbaar. Diverse onderdelen in ons 
verlichtingssysteem zijn al defect. De bedoeling is dat we op korte termijn een nieuw 
KNX besturingssysteem willen gaan implementeren en dan langzaam overgaan op 
een nieuw systeem.  
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• Ramen zuidzijde kerkzaal 
o 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 geluid- en warmte werend glas, doen we een hele 
goede stap in de juiste richting    
 

• Renovatie klok  
o 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.  
 

• Ventilatie kerkzaal 
o 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.  
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Begroting 

• Verfwerk zuidkant afmaken:  € 500,=  
• 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: € 250,=  
• Vervangen van spoelkoppen van de urinoirs: € 150,=  
• Onderhoud noodverlichting (jaarlijks): € 50,=  
• Plaatsen van bewegingssensoren t.b.v. verlichting: € 300,=  
• Vervangen van de Tl-buizen door LED lampen € 300,= 
• Keuring van technische installaties en brandblussers (jaarlijks): € 150,=  
• Kleinschalige onderhoud items: € 500,=  
• Vervangen van de oude kiepramen door vaste ramen, zuidkant van de kerk € 4000 
• Aanschaf nieuw lichtbesturing systeem basis module en enkele schakelmodules € 1000 
• Plaatsen ventilator in dak kerk € 250,= 

 
• Totaal € 7700,=  

 

Wat nog meer nodig? 
n.v.t. 
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Schoonmaak 2020 
Teamleden 
 
Team 1: woensdagmiddag                         
Madeleine 
Klaas en Herma 
 
Team 2: maandagochtend 
Geertje                              
Betty W                                       
Johanna   
Vacature 

 
Team 3: woensdagochtend 
Minja   
Cobie 
Vacature 

                              

 
Team 4: door de weeks 
Sylvia 
Olga 
Djoke 
 
Team 5: woensdagavond 
Johannes                                     
Fernand                                  
Matthias                                      
 
 Team 6: woensdagavond 
Karin  
Erwin           
Lusjena        

Verslag huidige jaar (2019) 
 
De taak van coördinator schoonmaakwerk is nog steeds vacant. Karin stelt een 
planning en Johanna zorgt dat de planning uitgevoerd wordt. 
 
Er zijn wel 6 schoonmaakteams, waar we natuurlijk heel blij mee zijn! Maar nog 
steeds zijn niet alle teams op volle sterkte. 
 

Plannen voor 2020 
 

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

● Tenminste 2 en bij voorkeur 3 teamleden erbij. 
● Een coördinator (m/v) van het schoonmaakwerk 
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Cluster: Communicatie
Verantwoordelijk bestuurslid: Harry van Wieren
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Communicatie 2020	
Teamleden 
 
Mettje, Geertje, Elly en Wilma (teamleider)  
 

Verslag huidige jaar (2019) 
 

● De Cifrah komt 1 keer per 2 maanden uit met informatie uit en voor de 
gemeente. De omslag en lay-out sluit aan bij het jaarthema 'KleurRijk'. 
De Cifrah wordt niet meer op onze website gepubliceerd, maar is wel 
beschikbaar op het interne deel van de website.  

● 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 communicatiezaken uitgevoerd.  
 

Plannen voor 2020 
 

● 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. We publiceren berichten 
uit de Cifrah op de website.  

● 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 FaceBook pagina van 
Open Thuis.  

● Voor 2020 gaan we door met de activiteiten voor communicatie. Het maken 
van een nieuwe folder en visitekaartjes voor de gemeente hebben we 
uitgesteld, zodat we kunnen aansluiten bij de uitkomsten van het 
meerjarenplan.  
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Begroting 
 

● Cifrah :    €  850  (voor 6 nummers) 
● Website :     €  100  (jaarlijkse kosten) 
● PR activiteiten :  € 150  (algemene kosten) 

Wat nog meer nodig? 
 

N.v.t. 
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Begroting 2019	
Toelichting BEGROTING 2020 
 
Dank aan (bijna) alle teamleiders voor het invullen van hun budget. Een paar budgetten waren dermate 
hoog en daarbij is gekeken, samen met de teamleiders, wat er op korte termijn moet gebeuren en wat in 
een meerjarenplan kan worden opgenomen. 
 
Over het jaar 2019 lijken wij af te stevenen op een totaal aan inkomsten dat meer zal zijn dan de uitgaven. 
De begroting is al in oktober opgesteld, dus in het laatste kwartaal is er nog van alles mogelijk qua 
inkomsten Hieronder vindt u de begroting over het jaar 2020. Een korte toelichting op deze begroting voor 
diegene voor wie dit geen alledaagse kost is. Bovenaan staan alle inkomsten (Baten) en daaronder vindt u 
een overzicht van alle budgetten die door teams zijn aangevraagd, of door financieel beheer zijn ingevoerd 
(Lasten), uitgaande van wat het nu ongeveer kost en wat we voor 2020 gaan verwachten. 
 
Er is een tendens dat steeds meer gemeenteleden en gasten hun bijdragen structureel overmaken via een 
terugkerende opdracht bij hun bank. Dit wordt zeer op prijs gesteld, omdat we dan ook beter zicht hebben 
op onze maandelijkse inkomsten. Mocht u dit nog niet doen, zou u dit dan in overweging willen nemen? 
 
De energiekosten vallen hoger uit dan was begroot, maar mogelijke oorzaken hiervan kunnen zijn te hoog 
ingeschaald bij een nieuwe energieleverancier en afgelopen jaar is de teruggave energiebelasting nog niet 
aangevraagd en dus niet retour gekomen. Hier wordt nog werk van gemaakt en zal hopelijk volgend jaar in 
het financieel overzicht te merken zijn. 
 
Rest ons natuurlijk u allen heel hartelijk dank te zeggen voor uw bijdragen gedaan in het afgelopen jaar, 
want daar zonder kunnen we niet. En natuurlijk dank aan al de budgethouders die zich binnen de begroting 
hebben weten te bewegen met hun teams en de activiteiten. 
 
Mogelijk hebt u na het lezen van dit financieel overzicht nog vragen, stel ze gerust voor 26 nov. 2019 aan 
één van onderstaande personen of ook gaandeweg het jaar kunt u over financiën bij ons terecht. Mailen 
mag ook naar financien@openthuis.nl 
 
Maria Penningmeester 
Leen Boekhouder 
Harm Niet bestuurlijk penningmeester 

Begroting 2020
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Omschrijving Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Begroting  Prognose Concept Begroting 
  2015 2016 2017 2018 2019 2019 2020 

                

Baten               

Bijdragen  €            53 239  € 57 072 € 58 889 € 55 271 € 56 000 € 52 000 € 55 000 
Kerkelijke Bijdragen  €            46 768   €            51 089   €            53 053   €            50 875   €            51 000   €            45 500   €                  48 500  

Collectegelden  €              6 471   €              5 983   €              5 836   €              4 396   €              5 000   €              3 600   €                    3 500  

Eenmalige giften (>€500)            €              1 200   €                    1 500  

GIVT overschrijvingen            €              1 700   €                    1 500  

   €            53 239   €            57 072   €            58 889   €            55 271   €            56 000   €            52 000   €                  55 000  

                

Overige Baten  €            11 888  € 13 536 € 16 405 € 16 132 € 10 015 € 15 500 € 12 500 
Rente Bank / Giro  €                 123   €                     8   €                  -13   €                   17   €                   15   €                      -    

Opbrengst verhuur  €            11 556   €            13 528   €            16 418   €            16 115   €            10 000   €            15 500   €            12 500  

Spaarproject. Kinderwerk  €                 208              

   €            11 888   €            13 536   €            16 405   €            16 132   €            10 015   €            15 500   €                  12 500  

                

                

Baten totaal  €            65 126  € 70 608 € 75 294 € 71 403 € 66 015 € 67 500 € 67 500 
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Omschrijving Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Begroting  Prognose Concept Begroting 
  2015 2016 2017 2018 2019 2019 2020 
                

Lasten               

Onderwijs  €                      -  € 0.00 € 0 € 46 € 0     

Kringen  €                      -   €                      -     €                   46     €                      -                               -    

Bijbelstudies /Onderwijs 2.0  €                      -   €                      -            

Overige cursussen/trainingen  €                      -   €                      -            

   €                      -   €                      -   €                      -   €                   46   €                      -      

                

Jongerenwerk  €                 919  € 806 € 1 296 € 1 368 € 6 846 € 3 200 € 2 215 
Crèche  €                     9   €                 135   €                   46   €                   73   €                 296   €                      -   €                       180  

Kinderwerk 4-12  €                 821   €                 171   €                 889   €                 775   €                 750   €                 550   €                    1 085  

Tienerwerk 12-18  €                   90   €                 500   €                 361   €                 521   €              5 800   €              2 650   €                       950  

Jeugdwerk 18+  €                      -              

   €                 919   €                 806   €              1 296   €              1 368   €              6 846   €              3 200   €                    2 215  

                

Communicatie  €                 960  € 551 € 904 € 998 € 1 400 € 860 € 1 500 
Informatieblad Cifrah  €                 878   €                 469   €                 671   €                 412   €                 750   €                 500   €                       850  

Weekbericht      €                 101   €                 181   €                 150   €                 125   €                       150  

P.R. activiteiten  €                      -         €                 150   €                      -   €                       150  

Website  €                   82   €                   82   €                 132   €                   84   €                 100   €                   85   €                       100  

Bibliotheek  €                 139   €                 278   €                 218   €                 321   €                 250   €                 150   €                       250  

   €                 960   €                 551   €                 904   €                 998   €              1 400   €                 860   €                    1 500  
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Omschrijving Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Begroting  Prognose Concept Begroting 
  2015 2016 2017 2018 2019 2019 2020 
                

Lasten               

Vieringen  €              2 911  € 7 151 € 9 004 € 10 817 € 18 590 € 15 230 € 23 100 
Gastsprekers/Sprekerscollectief  €              2 054   €              6 116   €              7 433   €            10 073   €            14 000   €            10 000   €                  15 000  

Bijzondere Diensten  €                      -       €                -402     €                 750   €                       855  

Alpha cursus            €                 250   €                    1 500  

Geluid en Projectie (en muziek)  €                 131   €                 309   €              1 021   €                 366   €              3 845   €              3 500   €                    5 000  

Rechten  €                 206   €                 206       €                 225   €                 210   €                       225  

Bloemen  €                 520   €                 520   €                 551   €                 780   €                 520   €                 520   €                       520  

Diversen samenkomsten               

   €              2 911   €              7 151   €              9 004   €            10 817   €            18 590   €            15 230   €                  23 100  

                

                

Facilitair  €            16 196  € 20 483 € 18 111 € 17 689 € 19 422 € 18 055 € 21 350 
Onderhoud gebouw   €              3 913   €              7 700   €              7 588   €              8 653   €              8 150   €              5 000   €                    7 700  

Interieur Commissie  €                 423   €                 191   €                   25   €                 255   €                 300   €                 210   €                       700  

Onderhoudsabonnement verwarming  €                   53   €                 340   €                 523   €                 363   €                 375   €                 325   €                       375  

Inkoop keuken  €              1 647   €              1 650   €              1 650   €              1 750   €              1 800   €              1 750   €                    1 800  

NUON  €              7 168   €              6 477   €              4 790   €              2 968   €                      -   €                      -    

Greenchoice          €              5 100   €              6 800   €                    6 500  

Vitens  €                 165   €                 151   €                 153   €                 148   €                 175   €                 155   €                       175  

Telefoon/KPN  €                 607   €                 625   €                 667   €                 180   €                      -   €                      -    

Ziggo (internet en telefoon)        €                 327   €                 720   €                 740   €                       750  

Waterschap/Hefpunt  €                 168   €                 171   €                 172   €                 172   €                     2   €                 175   €                       200  

Gemeente Smallingerland  €                 278   €              1 298   €                 792   €                 799   €                 800   €              1 000   €                    1 000  

Verzekeringen  €              1 775   €              1 879   €              1 751   €              2 074   €              2 000   €              1 900   €                    2 000  

Schoonmaak  €                      -             €                       150  

   €            16 196   €            20 483   €            18 111   €            17 689   €            19 422   €            18 055   €                  21 350  
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Omschrijving Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Begroting  Prognose Concept Begroting 
  2015 2016 2017 2018 2019 2019 2020 
                

Lasten               

Rentelasten en kosten Hypotheek € 6 843 € 6 660 € 6 240 € 5 928 € 1 560 € 3 350 € 3 250 
Rente hypotheekleningen  €              6 843   €              6 660   €              6 240   €              5 928   €              1 560   €              3 350   €                    3 250  

   €              6 843   €              6 660   €              6 240   €              5 928   €              1 560   €              3 350   €                    3 250  

                

Aflossing Hypotheek     € 3 449 € 0 € 3 250 € 3 250 € 3 250 
Aflossing lening: 0980690579     € 3 448.68   € 3 250.00 € 3 250.00 € 3 250.00 
                

Salariskosten  €            29 397   €            23 129  € 16 576 € 0 € 0 € 0 € 0 
Voorganger  €            21 437   €            16 498   €            12 094          

Loonbelasting  €              3 009   €              3 142   €              1 944          

Pensioen Plan  €              4 951   €              3 127   €              2 175          

Loonadministratiekosten  €                      -   €                 363   €                 363          

   €            29 397   €            23 129   €            16 576   €                      -   €                      -   €                      -   €                            -  

                

Pastoraat en Diaconaat  €              4 475   €              3 857   €              5 346  € 8 997 € 6 360 € 5 815 € 8 810 
Missionair Team Buitenland (Zending)  €              3 832   €              2 908   €              3 850   €              4 086   €              3 900   €              3 900   €                    5 650  

Praktische Zorggroep  €                 122   €                 222         €                      -    

Pastoraat  €                 383   €                   45     €                   54   €                 810   €                 165   €                       960  

Ouderenpastoraat  €                   70   €                   30   €                 201   €                 156   €                 150   €                 500   €                       700  

Diaconaat Missionair Team  €                   68   €                 653   €              1 295   €              1 485   €              1 500   €              1 250   €                    1 500  

Ontmoetingsteam  €                      -   €                      -         €                      -    

Kinder-/ Tiener-/ Jeugdpastoraat  €                      -   €                      -     €              3 217     €                      -    

   €              4 475   €              3 857   €              5 346   €              8 997   €              6 360   €              5 815   €                    8 810  
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Omschrijving Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Begroting  Prognose Concept Begroting 
  2015 2016 2017 2018 2019 2019 2020 

                

Algemene Kosten  €              2 240   €              1 427   €              1 773   €              4 539   €              2 100   €              2 050   €                    2 000  
Bankkosten  €                 434   €                 376   €                 423   €                 642   €                 350   €                 150   €                       200  

Administratiekosten  €                 363   €                 477   €                 295   €                 304   €                 350   €                 500   €                       500  

Bestuurskosten  €                 202   €                      -   €                   90   €              1 094   €                 500   €                 300   €                       500  

Lidmaatschap en abonnementen  €                 900   €                 493   €                 316   €                 449   €                 500   €                 300   €                       300  

Gemeentestukken  €                      -   €                      -            

Attenties  €                 341   €                   82   €                 649   €                 323   €                 400   €                 800   €                       500  

Kosten hypotheek        €              1 727        

   €              2 240   €              1 427   €              1 773   €              4 539   €              2 100   €              2 050   €                    2 000  

                

Lasten totaal  €            63 940   €            64 065   €            62 700   €            50 383   €            59 528   €            51 810   €                  65 475  
                

                

RESULTAAT  €              1 186   €              6 542   €            12 595   €            21 020   €              6 487   €            15 690   €                    2 025  
 


