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Beste gemeenteleden,

We hebben een bijzonder jaar meegemaakt. Waar we in januari het jaar vol frisse moed en nieuwe
plannen en ideeën begonnen, moesten we vanaf half maart onverwacht de meeste kerkelijke activiteiten
staken.
Er volgde een rare tijd waarin we op afstand toch probeerden verbonden te blijven met elkaar. Dit stelde
ons voor veel uitdagingen. Toen we vanaf juni heel rustig weer konden opstarten, was het dan ook
zoeken naar de juiste manier om met 1,5 meter afstand van elkaar toch weer samen kerk te zijn.
We zijn dankbaar voor het enthousiasme en de inzet waarmee veel gemeenteleden een bijdrage hebben
weten te leveren aan dit onvergetelijke jaar. Dank ook aan alle teams en teamleiders die hun bijdrage
hebben geleverd aan dit jaarplan en ook aan alle activiteiten in dit unieke jaar.
Zowel zichtbaar op het podium, bij het ontvangst, bij het voorbereiden en uitvoeren van alle COVIDmaatregelen, maar ook minder zichtbare activiteiten zoals het planten water geven, schoonmaken van
het gebouw of het bezoeken van zieken en ouderen.
Voor veel teams was het best lastig om terug te blikken op het seizoen 2020, omdat zoveel plannen en
activiteiten niet, gedeeltelijk of slechts in aangepaste vorm uitgevoerd konden worden. Ook de grote
mate van onzekerheid hoe de komende maanden zich zullen ontwikkelen, maakt het extra lastig om
concrete plannen en financiële budgetten voor 2021 op papier te zetten. We realiseren ons meer dan
ooit dat er een grote mate van flexibiliteit in veel aspecten van het kerk zijn gevraagd is en ook de
komende maanden nog gevraagd zal gaan worden.
Als bestuur hopen we in 2021 -rekening houdend met alle landelijke maatregelen en kaders waarbinnen
we dienen te bewegen- weer op hernieuwde en mogelijk zelfs verfrissende wijze invulling te geven aan
de Evangelische Open Thuis Gemeente. Dat kunnen we niet alleen en daarom zullen we ook in 2021 met
elkaar de schouders eronder moeten zetten. Met oog en oor voor de mensen om ons heen, zowel
binnen als buiten onze kerkmuren.
Wij hopen (opnieuw) dat u uw steentje wilt bijdragen in 2021, zodat we samen mogen bouwen aan een
(t)huis van genade!

Hartelijke groet,
Het bestuur van de Evangelische Open Thuis Gemeente
Herma de Haan, Nico van Loo, Maria van der Meulen en Mattanja Veldman
1 oktober 2020
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Jaarplan bestuur 2021
Teamleden
Bestuur
Nico van Loo – voorzitter (tot nov. 2020)
Mattanja Veldman - secretaris
Maria van der Meulen - penningmeester
Herma de Haan - algemeen bestuurslid
vacant - algemeen bestuurslid
Oudsten
Willem en Geertje Boorsma
Cobie Groen
Wilma Oosterhuis
Nico en Antje Smits
Ondersteuning
Sibylle Hamoen - secretariële ondersteuning en ledenadministratie
Leen Harteveld en Harm van der Steege - boekhouding en financiële ondersteuning

Verslag huidige jaar (2020)
In 2020 hebben er veel bestuurswisselingen en taakverschuivingen plaatsgevonden:
Mattanja en Herma zijn respectievelijk per januari en april begonnen aan hun bestuurstaak. Per april
legde Harry zijn bestuurstaken na 5,5 jaar neer en ook Nico draagt zijn taken in november over.
Hiermee zijn 2 vacatures ontstaan voor nieuwe bestuursleden.
Vanaf januari 2020 is het team van oudsten uitgebreid. Naast de oudsten die in het bestuur zitten,
zijn er bezoekoudsten en oudsten van dienst. Samen dienen zij de gemeente.
Als gevolg van de landelijke maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus
hebben we op 13 maart moeten besluiten om alle kerkelijke activiteiten te laten vervallen.
Gedurende de periode van half maart t/m eind mei hebben er geen fysieke samenkomsten en
andere kerkelijke activiteiten plaatsgevonden.
De gemeenteleden en vaste gasten werden wekelijks via digitale nieuwsberichten op de hoogte
gehouden en op zondagavond waren er digitale bijeenkomsten voor de liefhebbers.

4

Jaarplan 2021 | Evangelische Open Thuis Gemeente
Vanaf juni zijn we in kleine groepen begonnen om zondagse samenkomsten op te starten op 1,5
meter afstand van elkaar. We zijn letterlijk vanaf de basis begonnen met opbouwen; zaalopstelling
herzien, looproutes aanbrengen, etc.
Vanaf juli konden we 2 groepen combineren, waardoor het aantal bezoekers per zondag groeide.
Fasegewijs werden elementen zoals avondmaal, bibliotheek, kinderwerk en muziek toegevoegd.
Tijdens de startzondagen in september werd het meerjarenplan 2020 - 2025 geïntroduceerd met als
thema ‘(t)huis van genade’.

Plannen voor 2021
●

●
●
●
●

Afhankelijk van de ontwikkelingen en landelijke maatregelen ten aanzien van het coronavirus samen met de teamleiders en teams invulling geven aan de kerkelijke
activiteiten;?waar nodig zoeken naar alternatieven en onmogelijkheden vertalen naar
vormen en manieren die passen binnen onze gemeente.
Handen en voeten geven aan de uitvoering van het meerjarenplan 2020 - 2025
Werven en inwerken van nieuwe bestuursleden
Evalueren taken en werkzaamheden van de niet bestuurlijke oudsten
Actualiseren Huishoudelijk Reglement

Begroting
Voor bestuurskosten is € 500 begroot en voor attenties via bestuur is ook € 500 begroot.

Wat nog meer nodig?
●
●
●

Enthousiaste nieuwe collega bestuurders
Meelevende gemeenteleden die voor het bestuur bidden en met ons meedenken over de te
volgen koers van de gemeente
Voldoende teamleiders die leiding geven aan alle verschillende teams
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Cluster: Vorming & Viering
Verantwoordelijk bestuurslid: Herma de Haan
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Muziekwerk 2021
Teamleden
Team A:
Rinze (zang- en teamleider),
Elske, Gert, Liesbeth
Robert, Bouke

Team B
Catrinus (zangleider)
Madeleine (teamleider)
Sibylle
Teresa, Remco en Sylvia

Team C
Jolien (zang- en teamleider)
Randolf, Johannes,
Robert/Sylvia,
Erwin, Mattias F. en Linda F.

Verslag huidige jaar (2020)
Elke zondag wordt de zangdienst voorbereid en geleid door een van onze muziekteams. Momenteel
zijn er drie muziekteams. Deze frequentie wordt als erg prettig ervaren. Graag willen we groeien in
verbinding naar elkaar.

Plannen voor 2021
Onze voornaamste taak blijft om de gemeente te dienen door het voorbereiden en leiden van de
aanbidding tijdens de zondagse diensten. In deze tijd wordt het muzikale deel van de dienst anders
ingevuld. Door alle maatregelen is het zoeken naar de juiste manier.

Begroting
Aanschaf muziekboeken:
30 euro
Teambuilding en/ of bezoek trainingsdagen: 300 euro
Snaren, boeken en overige benodigdheden voor muzikanten: 500 euro

Wat nog meer nodig?
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Projectie en techniek 2021
Teamleden
Projectie:
Dries, Gerben (gestopt), Arend H, Matthias
v/d H, Joram

Techniek:
Ruben, Mattias, Bert
Elza, Bouke en Catrinus

Verslag huidige jaar (2020)
Dit jaar hebben we een nieuw mengpaneel en het systeem voor in-ear monitors aangeschaft. Verder
is er een drumcabine gebouwd. Voor de diensten is er een nieuwe laptop gekomen. En we hebben
een 6-tal extra lampen gekregen van ROC Friese Poort.

Plannen voor 2021
Het podium zou een verdere 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. Verder gebruiken we een
erg oude licentie van EasyWorship, het programma waar we de projectie mee doen. Deze zou wel een
update kunnen gebruiken.

Begroting
Code

Omschrijving

Merk

Aantal

HI-42421

Licentie Easyworship - kan ook
maandelijks voor 18 euro

1

400

400

Frontlicht podium

1

3000

3000

300

300

105

210

Reservelamp voor beamer
Microfoons voor drumstel

Shure SM57

2

Prijs

Totaal

Let op: + Jaarlijkse licentiekosten voor projecten € 225

Wat nog meer nodig?
Op termijn (2022) moeten we gaan kijken naar het vervangen van de geluidsinstallatie in de
gemeente. Dit is een kostbare aangelegenheid, waarbij ik een post van rond de €8000 verwacht.
Op langere termijn zouden we een video switcher + bekabeling kunnen aanschaffen voor een beter
beeld. Dit zal ongeveer €2000 - 5000 kosten.
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Sprekersteam 2021
Teamleden
Intern: Willem, Harry, Wilma
Extern: Marja en Martijn

Verslag huidige jaar (2020)
Helaas zijn Jeannette en Raymond gestopt om privéredenen. Hopelijk komt er een tijd dat we ze weer
mogen verwelkomen. Daarnaast hebben we een aantal gastsprekers die een keer of enkele keren per
jaar komen spreken. Door de Corona zijn er een aantal spreekbeurten uitgevallen en loopt alles anders
dan we gedacht hadden.

Plannen voor 2021
In 2021 bestaat het team uit 5 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.

Begroting
€ 14.000 (bij huidige tarieven)

Wat nog meer nodig?
N.v.t.
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Bloemengroet 2021
Teamleden
Lusjena, Betty F., Johanna en Aleida (Teamleider)

Verslag huidige jaar (2020)
Met plezier hebben we de bloemen voor in de kerk verzorgd.

Plannen voor 2021
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. 1
Keer per maand worden de bloemen weggegeven aan iemand buiten de gemeente. Soms worden de
bloemen meegegeven door iemand die ze dan thuisbezorgt.

Begroting
Begroting voor 2021: 52 x € 10 = 520 euro.

Wat nog meer nodig?
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Gastheren- en vrouwen 2021

Teamleden
Aleida Vaatstra, Annie Bonhof, Rein en Sibylle Hamoen, Hennie Harteveld en
Jolanda en Harm van der Steege (laatstgenoemde is Teamleider).

Verslag huidige jaar (2020)
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. Doel is mensen zich veilig te laten
voelen en te informeren. Dat het afgelopen jaar niet helemaal goed is gelukt door Corona, kon
niemand iets aan doen. I.v.m. de 4 groepen waarin de gemeente is ingedeeld zijn er sommige
gemeenteleden bijgesprongen waarvan Lusjena bijna vaste inval is, waarvoor hartelijk dank. Betty
Westerhof heeft het team verlaten, waarvoor bij deze ook dank voor haar inzet. En Rein en Sibylle
lijken het ook leuk te vinden iedereen welkom te mogen heten, dus bij deze heten wij hen van harte
welkom binnen ons team.

Plannen voor 2021
Het verwelkomen bij iedere eredienst volgens rooster. Verstrekken van informatie, o.a. m.b.t.
Corona regels en gasten info geven over bijvoorbeeld de crèche of een Cifrah meegeven of toiletten
wijzen. Na de dienst, indien mogelijk, contact zoeken met gasten die alleen staan. En inspringen
daar waar er een gelegenheid is. Hoofddoel: Gastvrij zijn, zodat mensen zich veilig voelen bij Open
Thuis Gemeente. Maar voor nu weten we nog niet precies hoe de vernieuwde taak binnen de
huidige regels er precies uit zal komen te zien.

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.

5

Jaarplan 2021 | Evangelische Open Thuis Gemeente

Cluster: Jeugdwerk
Verantwoordelijk bestuurslid: Mattanja Veldman
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Crèche 2021
Teamleden
Gerrit, Grietje, Johanna, Rianne, Thirza, Danique, Grietha, Iemkje, Linda en
Marlien. En ouders van de kinderen worden indien nodig ingezet.

Verslag huidige jaar (2020)
●
●
●

●
●
●
●

Elke zondag is er voor kinderen tussen 0 en 4 jaar oppas bij de crèche.
Beide ruimtes worden nu optimaal gebruikt voor voldoende bewegingsruimte/ speelruimte.
Op het moment dat de kinderen weer mochten worden opgevangen hebben beide ruimtes
een kleine metamorfose gehad. Zodat bij een kleine opkomst van kinderen tot 12 jaar deze
ruimtes in gebruik konden nemen.
Om de afstand tussen volwassenen te beperken is de bezetting van medewerkers ook
gehalveerd.
Een aantal kinderen hebben we met regelmaat ontvangen.
Dit jaar zijn er meerdere activiteiten samen met het kinderwerk gedaan. Hier moesten dingen
voor aangeschaft worden, waardoor de geschatte budgettering er anders uit ziet.
In dit jaar zijn er kinderen overgegaan naar het kinderwerk, daardoor is de groep wat
gekrompen.

Plannen voor 2021
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. Daarnaast blijft het belangrijk om kritisch
naar het spelmateriaal te blijven kijken (is het nog veilig en verantwoord.) Ook blijft het belangrijk om
de groep schoon en opgeruimd te verlaten.

Begroting
Verjaardagscadeautjes (10 x € 2,50)
Kerstcadeautjes (11 x € 6)
Aanschaf (knutsel) materialen en speelgoed
Aanschaf en/of reparatie speelgoed & hulpmiddelen
Totaal:

€ 25
€ 66
€ 50
€ 59
€ 200

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 2021
Teamleden
Karin, Betty, Cobie, Madeleine, Roelina, Thea, Mattanja, Rianne, Minja

Verslag huidige jaar (2020)
●
●

●

●
●

●

●

●

Afgelopen jaar waren de groepen verdeeld in groep 1-3, 4-6 en 7-8, in de praktijk betekende
dit dat de groepen ongewijzigd zijn ten opzichte van het jaar ervoor.
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.
Begin van het jaar zijn we gestart met het thema ‘gebed’. 9 Februari hadden we een
geslaagde gezinsdienst rondom dit thema. We hebben in verschillende ‘bidhoekjes’ het
geleerde in de praktijk gebracht. Ook zijn er gebedskaarten uitgedeeld. Gemeenteleden
konden een kaart met de naam van het kind meenemen en tot de Pasen voor hem of haar
bidden. Helaas hebben we deze actie niet kunnen afronden omdat er geen diensten meer
waren.
Vanaf half maart tot juli hebben we geen kinderwerk gehad. De kinderen zijn in deze
periode gebeld of hebben een kaartje ontvangen van een van de kinderwerkers.
Het jaarlijkse uitje naar Duinenzathe kon helaas ook niet doorgaan. Als vervanging is een
vakantiepakket samengesteld met leuke en lekkere dingen voor de vakantie. Deze zijn thuis
bij de kinderen bezorgd en dat was natuurlijk een leuke verrassing.
Vanaf juli is het kinderwerk weer opgestart. In samenwerking met de crèche bieden we
opvang en een gezellige -soms leerzame- tijd voor de kinderen. Omdat de samenstelling per
zondag er wisselend is (variërend van 4 tot 15 kinderen per keer) wordt er veel flexibiliteit
van de kinderwerkers gevraagd. We starten meestal met 1 groep en splitsen waar nodig op
in 2 verschillende leeftijdsgroepen. Het voordeel is dat hierdoor minder kinderwerkers per
zondag nodig zijn, het nadeel is het grote leeftijdsverschil.
De samenwerking met de crèche geeft ook verrassende effecten; stoere jongens die een
peuter helpen of een boekje voorlezen. De onderlinge zorg voor elkaar is groot en dat levert
leuke onverwachte situaties tussen de kinderen onderling op.
Minja en Rianne zijn gestopt bij het kinderwerk. We bedanken hen voor hun inzet en
bijdrage.

Plannen voor 2021
●
●
●

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 proberen praktische handvatten te
geven die ze in hun dagelijkse leven kunnen toepassen.
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●

●

Voorlopig doen we dit in 1 groep in samenwerking met de crèche. Afhankelijk van het aantal
kinderen per zondag wordt de groep gesplitst en kan programma meer gericht op eigen
leeftijdsniveau aangeboden worden.
Waar mogelijk proberen we met ons programma aan te sluiten bij bijzondere (thema)
diensten.

Begroting
Knutselmateriaal
Lesmateriaal
Cadeautjes
Kerstboekjes
Jaarlijks uitje

€ 200
€ 190
€ 30
€ 180
€ 300
€ 100

Totaal

€ 1000

30 x € 1
30 x € 6
30 x €10
2 x €50 bijbel/dagboek

Wat nog meer nodig?
We zijn nog op zoek naar meer kinderwerkers en een teamleider!
Er is een structureel tekort aan kinderwerkers, maar door de huidige samenwerking met de crèche
en de kleine groep kinderen lukt het ons om het rooster in te vullen, 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.
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Tienerwerk 2021
Teamleden
Rinze en Melanie

Verslag huidige jaar (2020)
We zijn dit seizoen begonnen met een kamp. Wat hebben we een goede tijd met elkaar gehad! Dit
was echt heel erg goed voor de banden tussen de jeugd onderling en tussen de jeugd en ons.
Afgelopen jaar heeft Menno stage gelopen bij ons, dit was heel erg leuk. Hij heeft ook in de coronatijd
veel gecommuniceerd met de jeugd en leuke challenges bedacht. Het was voor hem en ons erg
zoeken naar mogelijkheden om met de jeugd in contact te blijven, dat was niet altijd makkelijk.

Plannen voor 2021
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 doorgroeit 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.
Aankomend jaar krijgen we een nieuwe stagiaire bij de gemeente, zij gaat misschien ook meedraaien
bij de jeugd als leiding.

Begroting
Omdat we dit seizoen veel nieuwe tieners hebben, valt de begroting hoger uit dan voorgaande jaren.
● 2x groepsactiviteit á €100 per keer (ongeveer € 5,- p.p.).
● Kamp € 900
● Training/opleiding € 650
● Overige uitgaven € 50
Totaal: € 1800,-

Wat nog meer nodig?
Doorgroei- en doorstroom mogelijkheden voor Jeugd 18+.
Om dit te onderzoeken en stimuleren begroten we hier € 500.
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Cluster: Zorg voor elkaar
Verantwoordelijk bestuurslid: Maria van der Meulen
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Kringen 2021
Teamleden
Teamleider: Sibylle Hamoen

Verslag huidige jaar (2020)
●
●
●
●

In 2020 zijn we gestart met een nieuwe huiskring die 1 x per maand samenkomt.
Er zijn nieuwe gasten en leden die een plekje binnen de bestaande huiskringen hebben
gevonden.
Door de Corona werd het in eens even stil qua samenkomsten. De huiskringen hebben nog
contact gehouden via online bijeenkomsten.
Olga heeft aangegeven door privéomstandigheden te stoppen met het teamleiderschap.

Plannen voor 2021
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.
De wens voor 2020/2021 is om weer in groepen samen te gaan komen.
En het zou mooi zijn dat er meer gasten/leden deel gaan nemen aan een huiskring. Om zo in kleine
groepen het persoonlijk geloof te onderbouwen maar ook om elkaar tot steun te zijn.

Begroting
Voor de kringen staat er geen bedrag op de begroting voor 2021. 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?
Als het je leuk lijkt om deel te nemen of eens proef te draaien in een huiskring geef je dan op bij
Sibylle Hamoen; s.hamoen@openthuis.nl
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Diaconaal Missionair Team - Binnenland 2021
Teamleden

Teamleider: vacant, maar tot 2021 is Johanna eerste aanspreekpunt
Johanna Epema: Praktische Zorg Groep en kaarten sturen naar langdurig zieken of ter bemoediging
Harm van der Steege: diaconaat binnen de gemeente, financiën, p.r.
Hilly v.d. Horn: bijhouden van afspraken en besluitenlijst
Rianne Vlietstra: lid
Sylvia Feddema: lid
Ondersteunende leden
Hennie: kaarten schrijven voor 70 + en jubilea
Nanda: babybezoeken
Karin: als aanspreekpunt van team ONE (omzien naar elkaar) ondersteunen we haar

Verslag huidige jaar (2020)
Onderstaand een opsomming van de activiteiten van het afgelopen- en rest van dit jaar.
Herma heeft als teamleider het team verlaten om haar talenten elders in het gemeentewerk te gaan
inzetten. Dankbaar voor al haar tijd en energie die ze aan dit team heeft ingezet afgelopen jaren.
Gelukkig zijn er mensen gevonden die zich willen inzetten en hopen zo met elkaar weer diverse
activiteiten te mogen ontwikkelen om zo het omzien naar elkaar en verantwoord omgaan met de
schepping in de gemeente te promoten op diverse manieren.
Diaconale activiteiten 2020
Diaconaat binnen de gemeente
● Weggeefkast
● bijdrage Cifrah, weekbericht/nieuwsbrief, pr. via app groepen en Facebook
● Praktische zorggroep tuinklussen gedaan en kerkvervoer gecoördineerd
● Bloemengroet
● Kraambezoek
● Kaartencyclus voor (langdurig)zieken, 70+ en bij jubilea
● Bezoekersgroep
● Kerstpakketten voor mensen met beperkt budget
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Dienst aan de samenleving
● Voedselcollecte: 1x per maand: voor voedselbank Smallingerland (11X) en Dorcas (1x)
● Weggeefcollectes voor Power Parent en woonvorm ‘t Skûtsje
● Vluchtelingenwerk - AZC jongeren verblijd met een gift om spelmaterialen te kunnen kopen
in de Corona tijd
● Present: ondersteuning d.m.v. 2 x een gift. Meedoen aan project(en).
● Plastic doppen inzamelen voor Koninklijke Nederlandse Geleidehonden Fonds
● Micha zondag komt als spreker Alfred Slomp
● Compassion: financiële adoptie Grace is in de loop van afgelopen jaar ondergebracht bij
DMT - buitenland
● Team ONE is afgelopen jaar bij DMT - binnenland ondergebracht
● Fairtrade voortdurend onder de aandacht brengen waaronder de fairtradeweken.
Prolongeren fairtrade certificaat
● Kerstgift, indien wenselijk is

Plannen voor 2021 (zijn sommige nu nog moeilijk in te plannen met
Corona regels volgens RIVM)
Diaconaat binnen de gemeente
● De lege stoel: uitnodiging van gemeenteleden die iets over een eigen diaconale activiteit
willen vertellen
● Weggeefkast stimuleren te gebruiken
● Bezoekwerk continueren
● Bijdrage leveren door praktische invulling met team ONE voor een ontbijt en lunch
● PR functie gebruiken
● Aandacht voor (acute) noden binnen de gemeente, op praktisch en/of financieel vlak
● Allert zijn op jubilea, voor zover deze bekend zijn
Dienst aan de samenleving
● Present tijdcollecte zou mooi zijn als we daar weer iets mee kunnen doen
● Voedselcollecte; 11x voor Voedselbank Smallingerland, 1x voor stichting Dorcas
● Fairtrade voortdurend onder de aandacht brengen waaronder de fairtradeweken.
● Micha zondag
● Vluchtelingenwerk
● Oriëntatie op acute noden in de samenleving en eventueel een bijdrage leveren. Doelen
aanleveren voor de maandelijkse weggeefcollecte.
Speerpunten voor het komend seizoen zijn:
● Activiteiten passend bij nieuwe meerjarenplan voor de gemeente wat in ontwikkeling is

14

Jaarplan 2021 | Evangelische Open Thuis Gemeente

Begroting
Voor 2021 willen we een bedrag reserveren van 1200 euro. Dit wordt verdeeld onder:
● Diaconaat binnen de gemeente
● Dienst aan de samenleving
● Bedrag voor Compassion wordt nu door Missionair Team Buitenland begroot
1
2
3

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

100
400
700

Totale uitgaven

1200

Wat nog meer nodig?
Een teamleider
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Pastoraat 2021
Teamleden
Mettje , Willem F., Karin, Minja

Verslag huidige jaar (2019/2020)
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, tot aan februari. Daarna werden er door het Coronavirus geen bijeenkomsten
meer gehouden. Wel hebben we deze groep senioren in deze periode een bloemetje bezorgd en
voor de zomervakantie een heerlijke Friese lekkernij. Daarnaast heeft Karin de ouderen regelmatig
gesproken of bezocht. Zij zijn goed in beeld. Willem Boorsma kwam in beeld wanneer er sprake was
van ernstige ziekte en/of overlijden. We hebben van Eleos een studieavond gevolgd over een
pastoraal onderwerp. Anneke van Loo neemt afscheid van ons team.
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 2021
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. Karin kan Klaas vragen of Betty om
haar te ondersteunen in lastige situaties rond ziekte en overlijden. De ziekte- en stervensbegeleiding komt dan in overleg te liggen bij Willem, Harry en Wilma in het bijzonder.
7. Samenwerking diaconaat en P.Z.G. waar nodig.
8. We willen nadenken over hoe we pastoraat laagdrempeliger kunnen maken en dit invoeren.
9. Pastorale bemoediging in Cifrah.
10. Toerusting team d.m.v. studiedagen en intervisie.
11. Gedenkdienst organiseren.
12. Meedenken over onderwerpen in gemeentebelang:
rouw- en trouwdiensten/dopen/opdragen/homofilie enz.
13. Kijken of we dialoogavonden kunnen organiseren over onderwerpen die spelen in de
gemeente n.a.v. punt 12.
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14. Nieuwe ontwikkelingen en activiteiten zullen tijdig op het weekbericht en in de Cifrah
verschijnen.

Begroting
Toerusting teamleden/studiedagen e.d.
Ouderenpastoraat: seniorenochtenden
Eten met Kerst/Pasen/presentje/Holdert
Uitnodigen sprekers

€ 300,00
€ 150,00
€ 250,00
€ 300,00
________
€ 1000,00

Wat nog meer nodig?
Met iemand nadenken over het invullen van pastoraat voor de komende vijf jaar.
Een nieuw lid voor het team.
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Missionair team buitenland 2021
Teamleden
Cobie
Nanda
Roelina
Lutske is per 1 september 2020 gestopt. Cobie heeft het teamleiderschap van haar overgenomen.

Verslag huidige jaar (2019/2020)
Het afgelopen jaar was er regelmatig contact met de diverse zendingswerkers:
● familie De Jong in Engeland;
● familie Johnson in India;
● familie Van Ingen in Burkina Faso.
Zendelingen zijn in contact met de gemeente door middel van o.a.:
● video’s (tijdens het ‘vijf minuten blokje’ in de dienst);
● bijdragen in de Cifrah;
● (informatie rondom) weggeefcollectes.
Voor de online meetings op zondagavond, toen de diensten door het coronavirus niet door konden
gaan, hebben we fam. Van Ingen en fam. De Jong beiden een keer uitgenodigd om een ‘spreekje’ te
houden.
In augustus 2020 hebben we afscheid genomen van Lutske, i.v.m. met hun verhuizing. Cobie heeft het
teamleiderschap van haar overgenomen.
We steunen als gemeente Grace in Ghana via stichting Compassion. Het sponsorgeld wordt nu door
het missionair team buitenland begroot (voorheen was dat missionair team binnenland).
Activiteiten die gedaan zijn:
● De kaartverkoop (door iemand buiten de gemeente) is gecontinueerd, waarvan de opbrengst
(€ 49) verdeeld wordt onder de zendelingen.
● In december 2019 zijn er kerstpakketten gegeven aan alle 3 gezinnen.
● Financiële bemoedigingsactie voor Sam en Karen Johnson (van augustus – november 2020).
● Weggeefcollectes voor verschillende doeleinden.
● Op openthuis.nl is informatie over de zendingen bijgewerkt.
Dit seizoen zijn door het coronavirus meer weggeefcollectes georganiseerd voor het buitenland dan
de afgesproken 6 acties. Deze collectes gingen naar:
● Januari 2020
New Creation in Ethiopië (Marja Tollenaar)
● Februari 2020
Tele Vie Deo in Burkina Faso (fam. Van Ingen)
● April 2020
Red Carpet in Israël
● Mei 2020
Vrouwenproject in Burkina Faso
● Juni 2020
Hulppakketten in Ethiopië (Marja Tollenaar)
● Juli 2020
Bootvluchtelingen in Lesbos
● Augustus 2020
Noodhulp voor Beiroet
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Plannen voor 2021
Als het mogelijk is willen we het komend jaar aandacht schenken aan:
●

●
●
●
●

Het onderhouden van contacten met de zendingswerkers. Om de zendelingen dit jaar ook in
beeld te houden binnen onze gemeente:
○ zullen we regelmatig in het ‘vijf minuten blokje’ iets delen vanuit/over onze zendelingen;
○ tijdens verlof in Nederland een contactmoment met de gemeente organiseren (bijv.
door het organiseren van een lunch na de dienst of door het bezoeken van enkele
huiskringen);
○ aan het einde van het jaar wordt er een kerstpakket met kaart gestuurd vanuit de
gemeente.
De Israëlzondag op 14 maart.
Zondag voor de Lijdende Kerk met spreker van Stichting Open Doors.
Onderzoeken of er belangstelling is voor een (jongeren)reis.
Weggeef collectes (6x per jaar).

Begroting
●
●

Graag zouden wij een bedrag van € 150,- voor diverse activiteiten gereserveerd zien.
Voor de drie zendingsechtparen wordt de 10% regeling gehanteerd. Het bedrag wordt
berekend aan het einde van het boekjaar 2020. De begroting is gebaseerd op 2019.

Diverse activiteiten (zoals de kerstpakketten)
Compassion
Zendelingen

€ 150,00
€ 450,00
€ 5500,00
_________
€ 6100,00

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 2021
* Teamleden
Kosters: Nico en Antje, Willem F, Gerard, Melanie (tot oktober 2020 regulier, daarna reserve), Jan
Willem, Thirza, Bert, Gerben en Lutske (tot september 2020), Klaas de H. (reserve) en Arend (reserve)
Schenkers: Johanna, Marlien, Betty F., Hennie V., Grietha, Annemieke en Yfke.

Verslag huidige jaar (2020)
●

●
●

●

●
●
●
●
●
●
●
●

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 sinds kort niet meer op volle sterkte. Tot nu toe konden we met 5 koppels
draaien. Dit wordt (hopelijk) tijdelijk teruggebracht naar 4 totdat de vacatures zijn ingevuld.
Gelukkig beschikken we wel over 3 reservekosters.
Wegens de coronamaatregelen hebben we een aantal maanden geen beroep hoeven te
doen op de schenkers omdat er geen koffie mocht worden geschonken. Vanaf september
proberen we een nieuwe verantwoorde methode toe te passen, waarbij we ongetwijfeld de
schenkers weer gaan benaderen om mee te helpen.
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.
Annie Bonhof houdt de inhoud van de keukenkastjes op orde. Zij zorgt ook voor het fris
houden van de thermoskannen.
Dit jaar hebben we 1 begrafenisdienst bemand.
De kosters krijgen jaarlijks uitleg over wat te doen bij brand.
Als er na de dienst een lunch werd georganiseerd dan hadden de kosters daarbij een
aanvullende rol.
De wens om de keuken een upgrade te geven, bestaat sinds enkele jaren en is nog niet
ingewilligd.
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.
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Plannen voor 2021
●
●
●

De ingezette koers van duurzaam en maatschappelijk verantwoord handelen wordt
voortgezet. De afvalscheiding blijft gehandhaafd.
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 2021
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 2021
Teamleden
Anneke van Loo
Elly Zieleman
Madeleine Hamoen

Verslag huidige jaar (2020)
We hebben de kerkzaal waar en wanneer mogelijk in de sfeer van de verschillende jaargetijden en de
feestdagen gebracht.
Ottelien de Haan is officieel gestopt binnen het interieurteam.

Plannen voor 2021
Waar mogelijk de kerk aantrekkelijk en gezellig maken.

Begroting
Kerst: 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 2021
Teamleden
●
●
●
●
●

Gerard Epema
Coördinator en als specialiteit technische installaties
Erwin Nauta
Specialiteit: tuin en bestrating
Jelle Vlietstra
Specialiteit: timmer- en bouwwerkzaamheden
Arri Jan Mennega Specialiteit: tuin en bestrating
Eize Kamminga
Specialiteit technische installaties

Verslag huidige jaar (2020)
●

Dit jaar is ons teamlid Gerben van Kammen verhuisd en daardoor niet meer lid van ons
team. We kunnen er zo langzamerhand wel weer een teamlid bij gebruiken. Heeft u
technisch inzicht en bereid om met ons team klussen en projecten aan te pakken, dan graag
contact opnemen met Gerard Epema

UITGEVOERD KLUSWERK
• Door de Corona, was ons kerkgebouw een tijdlang gesloten.
•

Doordat er zondags geen dienst was, konden wij als team de grotere projecten aanpakken,
terwijl er geen tijdsdruk achter ons aan zit om alles weer voor de zondag klaar te zetten. Wij
hebben in de kerkzaal een grote hoge rolsteiger geplaatst en toen alle verlichting aan het
plafond vervangen. U kunt nu ook zien dat alle lampen mooi de zelfde kleur en lichtkracht
hebben.

•

Verder hebben we 3 langzaam draaiende plafondventilatoren geplaatst. Deze ventilatoren
kunnen beide kanten uit draaien, zodat we ’s winters de warme lucht die aan het plafond
hangt naar de vloer kunnen drukken en ’s zomers de warme lucht van de vloer naar het
plafond kunnen drukken. NB: zolang kerken onderhevig zijn aan de corona-maatregelen,
mogen we deze ventilatoren niet tijdens de dienst gebruiken. Dit omdat deze ventilatoren
alleen maar recirculeren en niet verversen.

•

De kiepramen worden eind 2020 vervangen, de zuidgevel moet aan de buitenkant nog wel
geschilderd worden.

•

Let ook 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.

•

Er zijn met name in de hal en de kerkzaal diverse nooduit armaturen vervangen door veel
zuinigere LED types.
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•

•

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 2021
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 benedenverdieping
Er wordt nagedacht om op termijn de keuken en de WC units te gaan moderniseren, het is
nog niet bekend wanneer dit gaat gebeuren. We hopen dit te realiseren in 2021 of 2022.
Hierdoor worden alleen de meest noodzakelijke zaken in de keuken en Wc’s aangepakt.
Verder valt een dergelijke grote verbouwing buiten de scope van ons budget. Hiervoor zal
een aparte werkgroep voor moeten worden opgericht.

•

Green Quest
Grotendeels alle verlichting in het kerkgebouw is vervangen door energiezuinige verlichting.
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.

•

Lichtbesturing
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. Ook in 2021 is dit onderdeel van onze plannen.

•

Ventilatie kerkzaal
In 2020 hebben we gekeken naar de stand van de ventilatie, maar daaruit blijkt dat dit toch
een ingrijpender project is dan we dachten. De bedoeling is dat we dit voor onderzoek en
uitwerking bij een erkend luchttechnisch bedrijf neer gaan leggen. Gelet op de omvang van
dit project, wordt deze ook neergelegd bij de apart op te richten werkgroep.

•

Fietsenhok en daarbij behorende bergruimtes
Het fietsenhok en de bergruimtes moeten nodig worden geschilderd, tevens dient dan
voorafgaand hieraan het houtwerk worden gecontroleerd. Met name de beide kozijnen en
de deuren sluiten erg slecht.
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•

Hang- en sluitwerk
Diverse hang en sluitwerk werkt niet meer naar behoren, soms krijgen we met moeite een
deur op slot. Ook is de inbraakwerendheid volgens experts momenteel niet al te best. Gelet
op het feit dat er steeds meer en meer dure apparatuur in ons gebouw aanwezig is, is het
zeker belangrijk om ook in de inbraakwerendheid stappen te zetten.

•

Verfwerk
In 2015 en 2016 is het verfwerk op ons gebouw grotendeels aangebracht. In 2021 is het
nodig om dit verfwerk te controleren en hier en daar bij te werken. Gelet op het feit dat
veel verfwerk hoog zit, is het inzetten van steiger hier en daar noodzakelijk.

•

Straatwerk
Veel straatwerk is op diverse plaatsen verzakt en is het nodig om dit te herstellen.
Deze opsomming is niet in volgorde van relevantie.

Begroting
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Onderhoud noodverlichting (jaarlijks): € 50,=
Plaatsen van noodverlichting met LED lampjes: € 250,=
Plaatsen van bewegingssensoren t.b.v. verlichting: € 300,=
Keuring van technische installaties en brandblussers (jaarlijks): € 150,=
Buiten schilderwerk kozijnen en overhangend houtwerk aan de zuidzijde van kerk € 4500,=
Aanpak fietsenhok en schuren: € 750,=
Kleinschalige onderhoud items: € 500,=
Aanschaf nieuw lichtbesturing systeem basis module en enkele schakelmodules € 750
Herstel straatwerk (schatting) € 750,=
Controle verfwerk (schatting) € 750,=
Repareren en vervangen hang- en sluitwerk deuren en ramen € 1000,=

●

Totaal € 9.750,=

Wat nog meer nodig?
n.v.t.
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Schoonmaak 2021
Teamleden
Team 1: woensdagmiddag
Madeleine
Klaas en
Herma

Team 3: woensdagochtend
Minja
Cobie
Nanda

Team 5: woensdagavond
Johannes
Fernand
Matthias

Team 2: maandagochtend
Geertje
Betty W
Johanna
vacature

Team 4: door de weeks
Sylvia
Olga
Djoke
Teresa

Team 6: woensdagavond
Karin (Coördinator)
Erwin
Lusjena

Verslag huidige jaar (2020)
De taak van coördinator schoonmaakwerk is nu gelukkig ingevuld. Karin heeft deze taak op zich
genomen.
Er zijn weer 6 schoonmaakteams! Maar nog steeds zijn niet alle teams helemaal op sterkte, daarom
zijn er nog steeds schoonmakers nodig.

Plannen voor 2021
●
●

6 teams waar minimaal 3 personen in zitten. (3 vacatures)
Als het haalbaar is in combinatie met het onderhoudsteam een voorjaar- en najaar
schoonmaak waarbij tegelijk onderhoud aan het gebouw gedaan wordt.

Begroting
●

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

Wat nog meer nodig?
●
●

Meer teamleden
Iemand die de grote schoonmaak op de dag zelf kan coördineren.
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Cluster: Communicatie
Verantwoordelijk bestuurslid: Mattanja Veldman
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Communicatie 2021
Teamleden
Mettje, Geertje en Wilma (teamleider)

Verslag huidige jaar (2020)
●

●
●

●
●
●
●

Het gemeenteblad Cifrah met informatie in en voor de gemeente, is 1 keer per 2 maanden
uitgekomen. De eerste Cifrah is als boekje uitgegeven. Daarna zijn we vanwege de coronacrisis
overgegaan naar een digitale editie. Deze is via de gemeentemail verstuurd naar alle
betrokkenen van de gemeente.
De eerste maanden kwam elke zondag het weekbericht uit met actuele berichten van Open
Thuis.
Alle preken van de gemeente worden op de website gepubliceerd en hiermee bereiken we een
grote doelgroep. Ook wordt via de website verslag gedaan van bijzondere activiteiten in
gemeente.
Op Facebook werden met name de eerste maanden van het jaar berichten geplaatst over de
diensten en specifieke activiteiten.
Het plan is om dit jaar nog een nieuwe folder en visitekaartjes te maken voor de gemeente,
passen bij het nieuwe meerjarenplan.
Externe communicatie over diensten en activiteiten is half maart stopgezet vanwege de
coronacrisis.
Als team hebben we alle lopende communicatiezaken uitgevoerd.

Plannen voor 2021
● Cifrah: we blijven het gemeenteblad uitbrengen, alleen is nog niet bekend in welke vorm en
frequentie we dit gaan doen. We willen niet automatisch teruggaan naar een papieren versie,
maar gaan onderzoeken of een digitale versie mogelijkheden biedt voor onze gemeente.
● 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: als er geen beperkingen meer zijn voor de diensten, gaan we activiteiten van de
gemeente weer bekend maken in kranten en de Facebook pagina van Open Thuis.
● Team: om invulling te geven aan de punten van het meerjarenplan, hebben we meer mensen
nodig en willen we een echt communicatieteam op te zetten.
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Begroting
● Cifrah
: € 1000
● Website
: € 200
● PR activiteiten : € 150

(voor 6 nummers)
(jaarlijkse kosten)
(algemene kosten)

Wat nog meer nodig?
Mensen die mee willen denken over communicatie binnen onze gemeente en hier invulling aan willen
geven.
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Bibliotheek 2021
Teamleden

Teamleden in actie in de bibliotheek

Verslag huidige jaar (2020)
Dit jaar wordt voor ons getekend door de corona, zoals veel dingen. Daardoor zijn er beduidend
minder uitleningen geweest. Toch kwam er na een aantal weken de vraag of er niet een mogelijkheid
was om toch boeken te kunnen lenen. Daarom hebben we een aantal maandagavonden de
gelegenheid gegeven om, na inschrijving, toch boeken te kunnen lenen. Daar werd leuk gebruik van
gemaakt. Tot 1 september waren er 157 uitleningen.
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.

Plannen voor 2021
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.
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Om een actueel leesaanbod te houden, willen we in 2021 ook weer nieuwe boeken aanschaffen.
Gedeeltelijk kunnen we dit betalen uit de eigen inkomsten van de bibliotheek (in 2020 t/m 1
september ongeveer € 75). Daarnaast hebben we een budget voor nieuwe items en onkosten.
Sinds de diensten weer zijn begonnen, is de bibliotheek na de dienst een poosje open.

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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Foto’s: startzondag 2020
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Begroting 2021
201
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Begroting 2021
De begroting over het jaar 2021 ligt weer voor u. Deze is tot stand gekomen door aanvragen van de
teamleiders (budget aanvragers) en sommige grootboekrekeningen zijn een voorstel van financieel
beheer en uiteindelijk allen door het bestuur akkoord bevonden.
Een korte toelichting hierop:
Omdat 2020 een “vreemd” jaar was i.v.m. coronapandemie, zijn sommige bedragen totaal anders dan
dat ze voor dit jaar waren begroot. Daarom is het onzeker hoe 2021 er uit komt te zien en financieel ook
moeilijk te begroten.
We zijn heel blij met al die mensen die hun kerkelijke bijdragen zijn blijven geven en zo nu en dan nog
een extra gift hebben gegeven voor de weggeefcollectes. Op die manier zijn we als kerkgenootschap niet
in de financiële problemen gekomen en dat is iets om met zijn allen enorm dankbaar voor te zijn. Ook via
GIVT bleven de bijdragen binnenkomen nu de collectes minimaal contant geld opbrachten.
In de begroting is een bedrag opgenomen van 3250 voor 2020 en 6500 euro voor 2021 voor aflossing
hypotheek en vervolgens staat er niets. Ieder jaar wordt er 6500 euro van de hypotheek afgelost en dit
wordt verwerkt in de boekhouding op de balanspost SKG Hypotheek, dus wordt wel meegenomen in de
begroting, maar op een andere plek afgeboekt. In de begroting voor 2020 was dit bedrag dus te laag er
op gezet. Sorry, maar gelukkig geen fatale gevolgen.
Deze begroting is gemaakt met een positief eindresultaat wat u helemaal onderaan kunt zien. Als het
komende jaar 2021 zo gaat zoals wij begroot hebben, dan houden we wat over en gaat dan naar
onderstaande. Tenminste als u akkoord gaat met de begroting.
We willen graag een spaarpotje maken voor groot onderhoud/verbouw van het gebouw en hebben we
de volgende constructie voor bedacht. Normaal gaat aan het einde van het boekjaar het positief
resultaat naar het Eigen Vermogen op de Balans, maar hier willen we een grootboekrekening aanmaken
voor Investeringen Pand Brouwerssingel 3 en daar dan het resultaat aan toe voegen. Mocht u ook
daarvoor specifiek willen geven, dan kunt u dat gewoon op uw bankoverschrijving vermelden en boekt
Leen het ook op deze post. Als dit oké is dan willen we beginnen met het resultaat van boekjaar 2020.
Misschien valt u nu nog meer bedragen op of zijn er punten waar u nog (meer) duidelijkheid over wilt.
Een berichtje naar de penningmeester of financieel ondersteuner en hopen uw vra(a)g(en) te
beantwoorden en anders gaan we het uitzoeken.

Maria van der Meulen
penningmeester

&

Harm van der Steege
financieel ondersteuner
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Omschrijving

Jaarrekening

Begroting

2019

2020

Baten
Bijdragen
Kerkelijke Bijdragen
Collectegelden
Eenmalige giften (> €500)
GIVT overschrijvingen
Totaal

€
€
€
€
€
€

54.118
48.320
3.520
560
1.718
54.118

Overige Baten
Opbrengst verhuur
Totaal

€
€
€

Baten totaal

€
€
€
€
€
€

Stand tot 30
sept
2020

Concept
Begroting
2021

€
€
€

39.148 €
36.728 €
1.716 €

55.000
51.750
2.500

€
€

704 €
39.148 €

750
55.000

15.996 €
15.996 €
15.996 €

12.500
12.500 €
12.500 €

8.000 €
8.000 €

12.500
12.500

€

70.114 €

67.500 €

47.148

€

67.500

Onderwijs
Bijbelstudies /Onderwijs 2.0
Alpha cursus
Totaal

€
€
€
€

824 €
152
672 €
824 €

1.500 €

-

€

-

1.500
1.500 €

-

€

-

Jongerenwerk
Crèche
Kinderwerk 4-12
Tienerwerk 12-18
Jeugdwerk 18+
Totaal

€
€
€
€

1.303 €
€
623 €
680 €

2.215 €
180 €
1.085 €
950

703
46
657

€

1.303 €

2.215 €

703

€
€
€
€
€
€

3.500
200
1.000
1.800
500
3.500

Communicatie
Informatieblad Cifrah
Weekbericht
P.R. activiteiten
Website
Bibliotheek
Totaal

€
€
€

885 €
457 €
125 €
€
84 €
219 €
885 €

1.500
850
150
150
100
250
1.500

€
€
€

581
168
51

€
€

1.600
1.000

€
€
€

157
205
581

€
€
€
€

150
200
250
1.600

Vieringen
Gastsprekers/Sprekerscollectief
Bijzondere Diensten
Geluid en Projectie (en muziek)
Rechten
Bloemen
Totaal

€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€

21.600
15.000
855
5.000
225
520
21.600

€
€
€
€

11.641 €
5.183 €
120 €
5.938 €
€
400 €
11.641 €

16.345
14.000
500
1.100
225
520
16.345

55.000
48.500
3.500
1.500
1.500
55.000

Lasten

€
€
€

15.082
10.243
750
3.405
424
260
15.082

€
€
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Omschrijving

Jaarrekening

Begroting

2019
19.824
6.953
381
293
1.650
6.864
152
775
172
822
1.762

Stand tot 30
Concept
sept
Begroting
2020
2021
€
9.837 €
23.515
€
1.871 €
9.750
€
13 €
700
€
246 €
375
€
600 €
2.040
€
4.660 €
6.500
€
120 €
200
€
495 €
800
€
176 €
200
€
210 €
950
€
1.446 €
2.000

2020
21.350
7.700
700
375
1.800
6.500
175
750
200
1.000
2.000
150
21.350 €

9.837

€

23.515

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

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
19.824 €

Rentelasten en kosten Hypotheek
Rente hypotheekleningen
Totaal

€
€
€

1.681 €
1.681 €
1.681 €

3.250 €
3.250 €
3.250 €

3.003
3.003
3.003

€
€
€

2.750
2.750
2.750

Aflossing Hypotheek
Aflossing lening: 0980690579

€
€

-

€
€
€

3.250 €
3.250
3.250

-

€
€
€

6.500
6.500
6.500

Pastoraat en Diaconaat
Missionair team buitenland (Zending)
Pastoraat
Ouderenpastoraat
Diaconaal Missionair Team (Binnenland)
Kinder-/ Tiener-/ Jeugdpastoraat
St. Compassion

€
€
€
€
€
€

8.574
3.957
180
438
1.316
2.683

€
€
€
€
€

8.810
5.650
960
700
1.100

€
€

3.697
2.953

€
€

103
319

€
€
€
€
€

8.300
5.650
600
400
1.200

€

€
8.574 €

400 €
8.810 €

322
3.697

€
€

450
8.300

Algemene Kosten
Bankkosten
Administratiekosten
Bestuurskosten
Lidmaatschap en abonnementen
Attenties

€
€
€
€
€
€
€

2.910
238
552
1.010
414
696
2.910

€
€
€
€
€
€
€

1.602
308
311
196
175
612
1.602

€
€
€
€
€
€
€

2.200
400
500
500
300
500
2.200

Lasten totaal

€

51.083 €

65.475 €

31.064

€

64.710

RESULTAAT

€

19.031 €

2.025 €

16.084

€

2.790

€
€
€
€
€
€
€

2.000
200
500
500
300
500
2.000
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