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Beste gemeenteleden, 

 

Net als vorig jaar, was ook dit jaar weer een bijzonder jaar. 
Het eerste deel van het jaar hebben we de kerkelijke activiteiten digitaal en via livestream moeten 
organiseren. Na de nodige opstartproblemen, de technische uitdagingen tijdens de livestreams, was er 
vooral het gemis van elkaar, de ontmoeting, het samen zingen en de verbinding onderling.  
 
Gaandeweg het jaar kwamen er stapsgewijs steeds meer versoepelingen en konden we op gepaste afstand 
langzaam toch steeds meer activiteiten (her)starten. We zijn dankbaar voor het enthousiasme en de inzet 
waarmee veel gemeenteleden een bijdrage hebben weten te leveren aan dit jaar. Dank ook aan alle teams 
en teamleiders die hun bijdrage hebben geleverd aan dit jaarplan en aan alle activiteiten die meer of 
minder zichtbaar in het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. 
 
We hebben zoveel mooie momenten met elkaar kunnen delen: de week van gebed, het toetreden van 
diverse nieuwe leden, de 40-ĚĂŐĞŶ�ƚŝũĚ�ŽǀĞƌ�͚ĞĞŶ�ǁĞƌĞůĚ�ǀĂŶ�ǀĞƌƐĐŚŝů͕͛�ĞĞŶ�ďŝŶŐŽ�ĐŚĂůůĞŶŐĞ�ǀŽŽƌ�ĚĞ�ƚieners,  
een Israëlzondag, een special van de Cifrah, een doopdienst, de startzondag, de voedsel- en 
weggeefcollectes, het inzegenen van Erwin Nauta als bestuurslid, de Michazondag, meerdere drieluiken 
door het sprekersteam, de herstart van de cursus Luisterend Bidden, het eindelijk weer samen kunnen 
zingen en koffiedrinken. 

Terugblikkend op het jaar 2021 moet ook het overlijden van ons dierbare gemeentelid Klaas de Haan 
genoemd worden. Een hartverwarmende man met voor iedereen een goed gesprek, een arm om je 
schouder of een luisterend oor. Voor veel gemeenteleden was hij als een baken in hun leven, een steun en 
voorbeeld voor velen. Ondanks dat we in het vertrouwen mogen leven dat hij een geweldige plaats bij Zijn 
Hemelse Vader heeft ontvangen, is de lege plek die hij in de gemeente heeft achtergelaten nog met grote 
regelmaat voelbaar. Het gemis blijft, maar we zijn dankbaar voor alle mooie momenten en herinneringen.  
 
Samenvattend hebben we als Open Thuis Gemeente een bewogen jaar achter de rug.  
We zijn dankbaar voor de vele mooie momenten die we samen hebben mogen beleven en voor Gods zegen 
die op de vele facetten tot uiting komt in ons gemeentezijn.  
Verderop leest u van alle teams alle prachtige activiteiten die afgelopen jaar hebben plaatsgevonden en de 
plannen die ze voor het nieuwe jaar hebben.  

Wij hopen (opnieuw) dat u uw steentje wilt bijdragen in 2022, zodat we samen opnieuw mogen bouwen 
aan ons (t)huis van genade! 

Hartelijke groet, 

Het bestuur van de Evangelische Open Thuis Gemeente 
Herma de Haan, Maria van der Meulen, Erwin Nauta, Randolf Stienstra en Mattanja Veldman 
29 oktober 2021  
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Jaarplan bestuur 2022 

Teamleden 

  
Bestuur 
Herma de Haan - voorzitter 
Mattanja Veldman ʹ secretaris  
Maria van der Meulen - penningmeester 
Randolf Stienstra - algemeen bestuurslid 
Erwin Nauta - 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 (2021) 

 
Eind 2020 konden we Randolf Stienstra inzegenen als bestuurslid en halverwege het jaar 2021 
konden we Erwin Nauta als 5e bestuurslid inzegenen. We zijn dankbaar dat sinds lange tijd het 
bestuur weer uit 5 personen bestaat. Het inwerken op diverse gebieden en elkaar leren kennen was 
onderdeel van de activiteiten die we dit jaar als bestuur op de agenda hadden staan.  
 
Helaas moest Herma de Haan haar taken (tijdelijk) neer leggen. Onderling hebben we haar taken 
ŬƵŶŶĞŶ�ŽǀĞƌŶĞŵĞŶ͘�DĂƚƚĂŶũĂ�ŶĞĞŵƚ�ŚĞƚ�ǀŽŽƌǌŝƚƚĞƌƐĐŚĂƉ�ǁĂĂƌ�ĞŶ��ƌǁŝŶ�ŚĞĞĨƚ�ŚĞƚ�ĐůƵƐƚĞƌ�͚sŝĞƌŝŶŐĞŶ͛�
onder zijn hoede.  
 
Inmiddels hebben de taakoudsten hun draai ook gevonden, ze leveren een waardevolle bijdrage als 
aanvulling op de taken van het bestuur. Periodiek vindt er afstemming plaats, zodat we elkaar op de 
hoogte kunnen houden en over essentiële zaken kunnen informeren.  
 
,Ğƚ�ũĂĂƌƚŚĞŵĂ�͚sĞŝůŝŐ�ƚŚƵŝƐ�ǌŝũŶ͛�ĂůƐ�ŽŶĚĞƌĚĞĞů�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ŵĞĞƌũĂƌĞŶƉůĂŶ�ϮϬϮϬ-ϮϬϮϱ�͚;ƚͿ,ƵŝƐ�ǀĂŶ�
'ĞŶĂĚĞ͛�ŚĞĞĨƚ�ĂĨŐĞůŽƉĞŶ�ũĂĂƌ�aandacht gekregen.  
dŝũĚĞŶƐ�ĚĞ�;ĚŝŐŝƚĂůĞͿ�ŐĞŵĞĞŶƚĞǀĞƌŐĂĚĞƌŝŶŐ�ŝŶ�ĂƉƌŝů�ŚĞďďĞŶ�ǁĞ�ŵĞƚ�ĞůŬĂĂƌ�ŐĞƐƉƌŽŬĞŶ�ŽǀĞƌ�͚�ĂĂƌŽŵ�
zijn we kerk͛͘��ůůĞ�ŐĞŵĞĞŶƚĞůĞĚĞŶ�ŽŶƚǀŝŶŐĞŶ�ŝŶ�ĚŝĞ�ƉĞƌŝŽĚĞ�ŚĞƚ�ďŝũďĞŚŽƌĞŶĚĞ�ŵĂŐĂǌŝŶĞ͘ 
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Plannen voor 2022 

 
 

භ Handen en voeten geven aan de uitvoering van het meerjarenplan 2020 ʹ 2025 
භ �ĞǌŝŶŶŝŶŐ�ŽƉ�ŚĞƚ�ƚŚĞŵĂ�͚ĚŝǀĞƌƐŝƚĞŝƚ͕͛�͚ŽŵŐĂĂŶ�ŵĞƚ�ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶ͛�ĞŶ�͚ŚŽŵŽƐĞŬƐƵĂůŝƚĞŝƚ͛ 
භ Werven en inwerken van minimaal 1 niet bestuurlijke oudste 
භ Actualiseren Huishoudelijk Reglement 
භ Verbouwplannen zowel praktisch als financieel uitwerken 

 
 

Begroting 

 
sŽŽƌ�ďĞƐƚƵƵƌƐŬŽƐƚĞŶ�ŝƐ�Φ�ϱϬϬ�ďĞŐƌŽŽƚ�ĞŶ�ǀŽŽƌ�ĂƚƚĞŶƚŝĞƐ�ǀŝĂ�ďĞƐƚƵƵƌ�ŝƐ��ŽŽŬ�Φ�ϱϬϬ�ďĞŐƌŽŽƚ͘ 
 

Wat nog meer nodig? 

 
භ Meelevende gemeenteleden die voor het bestuur bidden en met ons meedenken over de te 

volgen koers van de gemeente 
භ Voldoende teamleiders die leiding geven aan alle verschillende teams  
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Inhoud 

 

Muziekwerk 2022 7 
Projectie en techniek 2022 8 
Sprekersteam 2022 9 
Bloementeam 2022 10 
Gastheren- en vrouwen 2022 11 
Kinderwerk (0-12) 2022 13 
Tienerwerk 2022 15 
Kringen 2022 17 
Diaconaal Missionair Team  - Binnenland 2022 18 
Pastoraat 2022 21 
Missionair team buitenland 2022 23 
Kosters en schenkers team 2022 26 
Interieurteam 2022 28 
Onderhoud en Beheer 2022 29 
Schoonmaak 2022 32 
Communicatie 2022 29 
Bibliotheek 2022 31 
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Cluster: Vorming & Viering 

Verantwoordelijk bestuurslid:  

Herma de Haan/ Erwin Nauta 
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Muziekwerk 2022 

Teamleden 

 

Team A: 
Rinze (zang- en teamleider),  
Elske, Gert, Liesbeth 
Robert, Bouke 

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

Team C 
Jolien (zang- en teamleider) 
Marc en Trienke 
Randolf, Johannes, 
Robert/Sylvia, 
Erwin 

 

Verslag huidige jaar (2021) 

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

Plannen voor 2022 

Onze voornaamste taak blijft om de gemeente te dienen door het voorbereiden en leiden van de 
aanbidding tijdens de zondagse diensten. Gelukkig kunnen we na de coronatijd weer als team en als 
gemeente samenkomen. We willen ons samen verdiepen en zijn bezig toerustingsdagen te organiseren. 
 

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 2022 

Teamleden 

Projectie:  
Dries, Arend H, Matthias v/d H, Joram 
 

Techniek:  
Marc,  Elza, Bouke en Catrinus  
 

Verslag huidige jaar (2021) 

Dit jaar hebben we ons vaak moeten aanpassen door de beperkingen rondom Corona. Zo hebben we 
diensten moeten streamen. Dit bleek in de praktijk best lastig te zijn en het heeft veel van onze 
meĚĞǁĞƌŬĞƌƐ�ŐĞǀƌĂĂŐĚ͘�sŽŽƌ�ĚĞ�ůŝǀĞƐƚƌĞĂŵ�ŝƐ�Ğƌ�ŐĞŢŶǀĞƐƚĞĞƌĚ�ŝŶ�ŶŝĞƵǁĞ�ĐĂŵĞƌĂ͛Ɛ͘�'ĞůƵŬŬŝŐ�ŵŽŐĞŶ�ǁĞ�
nu weer fysiek bij elkaar komen. De livestreams doen we nu alleen nog bij bijzondere diensten. Met 
alle drukte zijn we niet aan het aanschaffen van het frontlicht toegekomen. Deze post zou ik graag 
mee willen nemen naar 2022. Wel zijn er een aantal microfoons aangeschaft en is er een goede 
koptelefoon bij het mengpaneel. Verder zijn er de nodige kabels gerepareerd en andere technische 
ondersteuning geboden voor de teams. 

Plannen voor 2022 

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. Ook zou ik graag de 
compressor pack voor ons mengpaneel willen kopen. dit geeft een aantal extra mogelijkheden aan het 
mengpaneel, waarmee we een beter geluid kunnen maken. 

Begroting 

Code Omschrijving Merk Aantal Prijs Totaal 

HI-42421 Compressor pack mengpaneel  1 350 350 

 Frontlicht podium  1 3000 3000 

 Reservelamp voor beamer   300 300 

 diversen / onvoorzien   200 200 

Rechten voor tonen liedteksten, uitvoeren van livemuziek en achtergrondmuziek afspelen;  
Licenties CCCLI (type �Ϳ�Φ�255, Buma uitvoering licentie Hoog Φ�81 en Licentie Easy Worship Φ�216 

Wat nog meer nodig?  

Op termijn (2023?) moeten we gaan kijken naar het vervangen van de geluidsinstallatie in de 
ŐĞŵĞĞŶƚĞ͘��ŝƚ�ŝƐ�ĞĞŶ�ŬŽƐƚďĂƌĞ�ĂĂŶŐĞůĞŐĞŶŚĞŝĚ͕�ǁĂĂƌďŝũ�ŝŬ�ĞĞŶ�ƉŽƐƚ�ǀĂŶ�ƌŽŶĚ�ĚĞ�ΦϴϬϬϬ�ǀĞƌǁĂĐŚƚ͘ 
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Sprekersteam 2022 

Teamleden 

 
Intern: Willem, Harry, Wilma 
Extern: Marja, Martijn en Hanna 
 

Verslag huidige jaar (2021) 

 
Door de Corona zijn er  spreekbeurten uitgevallen en zijn veel preken via de livestream uitgezonden. 
Daardoor liep alles anders dan verwacht en is het sprekersteam ook minder vaak bij elkaar geweest. 
 

Plannen voor 2022 

 
In 2022 bestaat het team uit 6 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. 
Het sprekersteam zal zoveel mogelijk aansluiting zoeken bij het jaarthema van de gemeente. 
 

Begroting 

 
Φ�ϭ5.000 (bij huidige tarieven) 
 

Wat nog meer nodig? 

N.v.t. 
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Bloementeam 2022 

Teamleden 

 
Lusjena, Betty F., Johanna en Aleida 
 
 

Verslag huidige jaar (2021) 

 
Met plezier hebben we elke zondag de bloemen verzorgd.  
Op de eerste zondag van de maand worden de bloemen door een gemeentelid weggegeven aan 
iemand buiten onze gemeente. 
 

Plannen voor 2022 

 
We willen vooral zo doorgaan; elke week een mooi bos bloemen verzorgen voor in de kerk en na 
afloop meegeven aan een gemeentelid of op de 1e zondag van de maand weggeven aan iemand 
buiten de gemeente.  
 

Begroting  

 
ϱϮ�ǆ�Φ�ϭϬ�с�ϱϮϬ�ĞƵƌŽ 
 

Wat nog meer nodig? 

 
n.v.t. 
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Gastheren- en vrouwen 2022 

Teamleden 

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

Verslag huidige jaar (2021) 

 
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 waarvoor hartelijk dank. 
 

Plannen voor 2022 

 
Het verwelkomen bij iedere eredienst volgens rooster. Verstrekken van informatie en gasten info 
geven over bijvoorbeeld de verloop van de ochtenden 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. Afgelopen 
jaar was erg rustig voor ons, maar hopen u en vele nieuwe gezichten weer te mogen verwelkomen 
komend jaar. 
 

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: Mattanja Veldman 
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Kinderwerk (0-12) 2022 

Teamleden 

 
Karin, Cobie, Hillie, Suzanne & Fernand, Gerrit, Grietje, Madeleine, Thea, Mattanja, 
Renka, Naomi, Anne, Elin, Ischa, Marije, Grietha, Cors, Ymkje 
En ouders van de kinderen worden indien nodig ingezet. 
 

 

Verslag huidige jaar (2021) 

 
භ Het was een rommelig jaar voor het kinderwerk. Enkele maanden is er helemaal geen 

kinderwerk geweest. Daarna zijn we met groepen van 0 t/m 12 jaar 2x per maand verder 
gegaan. 

භ Per zondag was het erg wisselend hoeveel kinderen er kwamen en ook het grote 
leeftijdsverschil maakte dat het best ingewikkeld was om passend kinderwerk aan te bieden. 

භ Na de zomervakantie zijn we met 3 groepen gestart; 1 groep crèche (0-3 jr) en 2 groepen 
kinderwerk (4-7 en 8-12 jr). 

භ De crèche en kinderwerk 1 groep worden in de ruimtes op de begane grond gehouden en 
kunnen waar gewenst samen optrekken. Kinderwerk 2 maakt gebruik van de ruimte boven. 

භ Het jaarlijkse afsluitende uitje van het seizoen kon helaas niet doorgaan. 
භ De samenwerking tussen de crèche en het kinderwerk heeft ertoe geleid dat we vanaf 

ƐĞŝǌŽĞŶ�ϮϬϮϭͬϮϬϮϮ�ŐĞǌĂŵĞŶůŝũŬ�ŽƉƚƌĞŬŬĞŶ�ĞŶ�ĂůƐ�ϭ�ƚĞĂŵ�͚ŬŝŶĚĞƌǁĞƌŬ�;Ϭ-ϭϮ�ũƌͿ͛�ǀĞƌĚĞƌ�ŐĂĂŶ͘ 
භ Binnen het team hebben we gemerkt dat er veel uitval van leiding is ontstaan, het is een 

uitdaging om het rooster rond te krijgen. We kiezen er daarom bewust voor om enkele 
zondagen per maand (een deel van) de kinderen in de dienst te laten. 

Plannen voor 2022 

 

භ Belangrijke aandachtspunt is het weer stabiel kunnen organiseren van het kinderwerk. Zo 
mogelijk op alle -over zo veel mogelijk- zondagen. 

භ Ruimte bieden aan tieners en (jong)volwassenen om ondersteuning te bieden en daarin 
ƐƚĞĞĚƐ�ǌĞůĨƐƚĂŶĚŝŐĞƌ�ƚĞ�ǁŽƌĚĞŶ͘�KƉ�ƚĞƌŵŝũŶ�ŚŽƉĞŶ�ǁĞ�ĞĞŶ�ĂĂŶƚĂů�͞ĂƐƐŝƐƚĞŶƚĞŶ͟�ĂůƐ�ǀĂƐƚĞ�
leiding aan het team te kunnen binden. 

භ Dit seizoen gaan we weer met een vast programma werken voor kinderwerk 1/2. 
භ Waar mogelijk proberen we met ons programma aan te sluiten bij bijzondere 

(thema)diensten. 
භ Na de zomer stromen 6 kinderen door naar de tieners.  
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Begroting 

  
 

Wat nog meer nodig? 

Naast enthousiaste (jong) medewerkers voor ons team, hebben we ook meer dan genoeg ruimte 
ǀŽŽƌ�ŶŝĞƵǁĞ�ĂĂŶǁĂƐ�ǀĂŶ�ďĂďǇ͛Ɛ͙͘�ŝŶ�ĚĞ�ůŽŽƉ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ƐĞŝǌŽĞŶ�ǁŽƌĚĞŶ�ĚĞ�ŵĞĞƐƚĞ�ƉĞƵƚĞƌƐ�ϰ�ũĂĂƌ�ĞŶ�
stromen door naar kinderwerkgroep 1 en houden we nagenoeg geen crèchekinderen meer over ;-)  
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Tienerwerk 2022 

Teamleden 

 
Rinze en Melanie 
Janny (tot juni) en Tirsa (tot november) 
 

Verslag huidige jaar (2021) 

 
Door corona en het uitvallen van Rinze en Melanie heeft het tienerwerk een periode stil gelegen. 
Gelukkig was Janny Doornbosch -als stagiaire betrokken- samen met Tirsa Hamoen bereid om het 
tienerwerk over te nemen. In begin was dit vooral digitaal via Teams, later kon dit vervangen worden 
door fysieke bijeenkomsten in de kerk. Het seizoen is afgesloten met een sportieve activiteit.  
In de 40-dagen periode hebben de tieners een bingo-challenge gedaan, waarin ze uitgedaagd werden 
om iets voor een ander te doen. Het resultaat van deze challenge is in een dienst gepresenteerd. 
 
Na de startzondag is het tienerwerk weer 2-wekelijkse opgestart onder leiding van Rinze en Tirsa.  
De tieneravonden vinden in de kerk plaats en per avond zijn er tussen de 15 en 20 tieners in de 
leeftijd van 12 t/m 18 jaar. Het is mooi om te merken dat er zowel tijd voor gezelligheid, ontmoeting 
is, maar ook voor goede gesprekken en bijbelstudies.  
 

Plannen voor 2022 

 
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.  
Het kamp -wat door corona al 2 jaar niet door is gegaan- staat opnieuw in de planning. Dit is altijd een 
uitgelezen kans 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 

භ Ϯǆ�ŐƌŽĞƉƐĂĐƚŝǀŝƚĞŝƚ�Ą�ΦϭϬϬ�ƉĞƌ�ŬĞĞƌ�;ŽŶŐĞǀĞĞƌ�Φ�ϱ͕- p.p.). 
භ <ĂŵƉ�Φ�1000 
භ KǀĞƌŝŐĞ�ƵŝƚŐĂǀĞŶ�Φ�100 

dŽƚĂĂů͗���Φ�1300,- 

Wat nog meer nodig? 

Doorgroei- en doorstroom mogelijkheden voor Jeugd 18+. Dit is afgelopen jaar niet van de grond 
gekomen. Eind 2021 gaan we dit opnieuw oppakken.  
Om dit te onderzoeken en stimuleren begroten we hiervoor Φ�ϱϬϬ͘ 
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   Cluster: Zorg voor elkaar  
Verantwoordelijk bestuurslid: Maria van der Meulen 

 



Jaarplan 2022 | Evangelische Open Thuis Gemeente  
 

 

 

17 

Kringen 2022 

 Teamleden 

 
Teamleider: Sibylle Hamoen 
 

Verslag huidige jaar (2021) 

  
භ Afgelopen jaar heeft alles stilgestaan, Sommige kringen zijn digitaal bij elkaar gekomen, maar 

gelukkig zijn de meeste huiskringen weer begonnen. (met of zonder eerst samen te eten). 
 

භ Er zijn nieuwe gasten en leden die een plekje binnen de bestaande huiskringen hebben 
gevonden. 

 
 

Plannen voor 2022 

 
Onze wens voor 2022 is: het aantal deelnemers aan huiskringen uit te breiden. Eventueel door een 
nieuwe/extra huiskring te vormen. Gasten en nieuwe leden worden gevraagd deel te 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 2022. 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. Soms wordt er via het bestuur/een 
werkgroep informatie verstrekt over een bepaald onderwerp. 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 2022 

 Teamleden 

 

 
Teamleider: vacant, tot op heden 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 
 
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 (2021) 

Onderstaand een opsomming van de activiteiten van het afgelopen- en rest van dit jaar. 
Een heleboel werk heeft stilgelegen door de Corona, maar achter de schermen zijn we wel contact 
blijven houden en zijn blijven kijken waar we evt. in konden springen. Zo zijn er extra kaarten 
verstuurd naar ouderen en mensen die een extra bemoediging wel konden gebuiken, maar ook naar 
alleenstaanden in de gemeente. En zijn we blij dat de weggeefcollectes door konden blijven gaan. 
De inzameling van producten voor de voedselbank werd gewijzigd naar inzamelen van geld voor de 
voedselbank. Eind 2020 werd er nog een extra inzameling voor de voedselbank gedaan in 
samenwerking met Jumbo Leeuwarden (Bouke nog bedankt!) Ook de 40 dagen activiteit kwam 
mede tot stand door samenwerking met ons team en zullen we ieder jaar aandacht aan blijven 
besteden. Het Fairtrade certificaat voor Open Thuis was al afgelopen, maar hebben we dit jaar weer 
kunnen verlengen. Sylvia heeft het team verlaten omdat het niet te combineren was met haar 
drukke-, onregelmatige werk. 
 
Diaconale activiteiten 2021 

Diaconaat binnen de gemeente 
 

Ɣ Weggeefkast 
Ɣ bijdrage Cifrah, weekbericht/nieuwsbrief, pr. via app groepen en Facebook 
Ɣ Praktische zorggroep tuinklus gedaan en warme maaltijd carrousel en huis schoonmaken 

opgezet voor gemeenteleden, vervoer geregeld voor asielzoekers naar rechtbank in Den 
Bosch 

Ɣ Bloemengroet  
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Ɣ Kraambezoek  
Ɣ Kaartencyclus voor (langdurig)zieken, 70+ en bij jubilea. Dit jaar ook de alleengaanden een 

kaartje gestuurd. 
Ɣ Bezoekersgroep 
භ Kerstpakketten voor mensen met beperkt budget 
 

Dienst aan de samenleving 
Ɣ Voedselcollecte: voor voedselbank Smallingerland en Dorcas (1x) 
Ɣ Weggeefcollectes voor St. Gave, Evangelische Boekwinkel, St. de Vrolijkheid op AZC en 

Power Parent 
Ɣ Aangesloten bij de grote Pinksteractie om 1 maaltijd te laten staan te promoten 
Ɣ Present: ondersteuning met een gift. Meedoen aan project(en). 
Ɣ Plastic doppen inzamelen voor Koninklijke Nederlandse Geleidehonden Fonds 
Ɣ Micha zondag organiseren met als thema: Genieten van Genoeg 
Ɣ Team ONE heeft weinig kunnen doen dit jaar, maar hopen we komend jaar weer meeer te 

promoten 
Ɣ Fairtrade voortdurend onder de aandacht brengen waaronder de fairtradeweken. 

Prolongeren fairtrade certificaat 
Ɣ Kerstgiften gedaan van het laatste budget wat nog over was. 

 
 

Plannen voor 2022 (zijn sommige nu nog moeilijk in te plannen met 
Corona regels volgens RIVM) 

 
Diaconaat binnen de gemeente 

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

භ Weggeefkast stimuleren te gebruiken 
භ Bezoekwerk continueren 
භ Bijdrage leveren door praktische invulling met team ONE voor een ontbijt en lunch 
භ PR functie gebruiken 
භ Aandacht voor (acute) noden binnen de gemeente, op praktisch en/of financieel vlak 
භ Allert zijn op jubilea, voor zover deze bekend zijn 

 
Dienst aan de samenleving 

භ Present acties zou mooi zijn als we daar weer bij aan kunnen sluiten 
භ Voedselcollecte; 11x voor Voedselbank Smallingerland, 1x voor stichting Dorcas  
භ Fairtrade voortdurend onder de aandacht brengen waaronder de fairtradeweken.  
භ Micha zondag 
භ Vluchtelingenwerk  
භ Oriëntatie op acute noden in de samenleving en eventueel een bijdrage leveren. Doelen 

aanleveren voor de maandelijkse weggeefcollecte. 
 
Speerpunten voor het komend seizoen zijn: 

භ Activiteiten passend bij nieuwe meerjarenplan voor de gemeente wat in ontwikkeling is. 
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භ We hopen met elkaar in 2022 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. 
 
 

 

Begroting 

 
Voor 2022 krijgen we via bestuur een bedrag vanuit de 10% regeling. Dit wordt verdeeld onder:  

භ Diaconaat binnen de gemeente 
භ Dienst aan de samenleving 
භ 40 dagen project 

   

1 Bloemen voor bezoekwerk 100 

2 
3 

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

400 
700 

   

 Totale uitgaven bij benadering 1200 

   
 

Wat nog meer nodig? 

 
Een teamleider en nieuwe diaconale werkers 
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Pastoraat 2022  

Teamleden 

 
Mettje , Willem F.,  Karin, Minja 
 

Verslag huidige jaar (2020/2021) 

Het afgelopen seizoen hebben wij als team regelmatig vergaderd en geprobeerd om in elkaar als 
team in beeld te houden krijgen of er in de gemeente iets nodig was aan hulp of gesprekken. De 
lopende pastorale zaken hebben we zo goed mogelijk geprobeerd om te behartigen. Er waren een 
paar aanvragen voor gesprek en ondersteuning voor langere tijd. In het begin van de coronatijd was 
er geen pastoraat na de dienst en moesten mensen iets meer inspanning verrichten om ons te 
bereiken. Gelukkig hebben we ontdekt dat de meeste gemeenteleden wel een netwerk o.a. kring, om 
zich heen hebben die het contact met elkaar onderhielden. Later was er elke zondag na de dienst 
weer een teamlid beschikbaar voor pastoraat/gebed e.d. Gebed tijdens het avondmaal is nog niet 
weer ingevoerd. De seniorenochtenden werden ook dit seizoen niet meer gehouden ivm de corona 
regels die we in de kerk hanteerden. Wel hebben we deze groep senioren in deze periode af en toe 
bemoedigd met een presentje. 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. 
 
De gedenkdienst op 1e advent maakte ook dit seizoen deel uit van de vaste elementen die het 
pastoraal team organiseert. Er werd elke keer 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 2022 

 
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. Karin en Betty Westerhof gaan dit doen. 
6. Ouderenpastor bezoekt de ouderen 1x per 3 maanden. Karin kan Betty vragen om haar te 

ondersteunen in lastige situaties rond ziekte en overlijden. Anders is Minja inzetbaar. De 
ziekte- en stervens-begeleiding 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. 
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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. 

14. Nieuwe ontwikkelingen en activiteiten zullen tijdig op het weekbericht en in de Cifrah 
verschijnen.   

 
 

Begroting 

 
dŽĞƌƵƐƚŝŶŐ�ƚĞĂŵůĞĚĞŶͬƐƚƵĚŝĞĚĂŐĞŶ�Ğ͘Ě͘�����������Φ�ϯϬϬ͕ϬϬ 
KƵĚĞƌĞŶƉĂƐƚŽƌĂĂƚ͗�ƐĞŶŝŽƌĞŶŽĐŚƚĞŶĚĞŶ������������Φ�ϭϱϬ͕ϬϬ 
�ƚĞŶ�ŵĞƚ�<ĞƌƐƚͬWĂƐĞŶͬƉƌĞƐĞŶƚũĞͬ,ŽůĚĞƌƚ���������Φ�ϮϱϬ͕ϬϬ����������������������������������������������������������������������                                                                             
hŝƚŶŽĚŝŐĞŶ�ƐƉƌĞŬĞƌƐ����������������������������������������������Φ�ϯϬϬ͕ϬϬ 
                                                      ________ 
                                                                                   Φ�1000,00 
 

Wat nog meer nodig? 

Met iemand nadenken over het invullen van pastoraat voor de komende vijf jaar.  
Een of twee nieuwe leden voor het team. 
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Missionair team buitenland 2022  

Teamleden 

Cobie: teamleidster 
Nanda: lid 
Roelina: lid 
 

Verslag huidige jaar (2021) 

Het afgelopen jaar hebben we met regelmaat contact onderhouden met de diverse zendingswerkers 

භ familie De Jong in Engeland; 
භ familie Johnson in India; 
භ familie Van Ingen in Burkina Faso. 

Indien nodig hebben we hun nood, zowel bij moreel als financieel, kenbaar gemaakt aan de 
gemeente. De zendelingen schreven regelmatig een bericht in de Cifrah. Daarnaast hebben we de 
ǌĞŶĚĞůŝŶŐĞŶ�ŐĞǀƌĂĂŐĚ�ŝĞƚƐ�ƚĞ�ƐĐŚƌŝũǀĞŶ�ǀŽŽƌ�ĚĞ��ŝĨƌĂŚ�ũĂĂƌƐƉĞĐŝĂů�ŽǀĞƌ�ŚĞƚ�ũĂĂƌƚŚĞŵĂ�͚sĞŝůŝŐ;dͿŚƵŝƐ͘ 

 Activiteiten die gedaan zijn: 

In december 2020 hebben de 3 gezinnen een kerstgift ontvangen die ze konden besteden aan iets 
voor henzelf. Verder zijn er geen activiteiten georganiseerd vanwege Corona. 

Weggeefcollectes 

De collectes zijn gegaan naar: 

භ        Augustus 2020              Bootvluchtelingen 

භ        December 2020             Armeense Christenen  

භ        Februari 2021                Stichting Compassion 

භ        April 2021                        Breng de Joden thuis van St. Chr. Voor Israël 

භ        Juni 2021                         Open Doors 

භ        Augustus 2021              Zuid Soedan                       

භ        September 2021          Tear ʹ noodhulp aan Haïti  (geruild met Binnenland) 

භ        December 2021             Wordt nog ingevuld                

  

Speciale Zondagen: 
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භ    14 maar: Israëlzondag -  een online dienst met Ds. Willem Glashouwer van Christenen voor 
Israël 

භ    30 mei: zondag voor de lijdende kerk -  een online dienst met spreekster. Vooraf hebben 
we alle gezinnen thuis een tasje bezorgd met info en werkjes voor de kinderen betreffen 
ƚŚĞŵĂ�͚�ŝĚĚĞŶ�ĚŽĞŶ�ǁĞ�ƐĂŵĞŶ͛�Žŵ�ŵĞĞ�ƚĞ�ǁĞƌŬĞŶ�ƚŝũĚĞŶƐ�ĚĞ�ĚŝŐŝƚĂůĞ�ĚŝĞŶƐƚ͘ 

  

Plannen voor 2022 

 
Plannen 2021/2022: 

භ        Weggeefcollectes 

භ        Inventariseren van buitenlandse projecten waar gemeenteleden bij betrokken zijn. 

භ        Betrokkenheid van de zendelingen met de huiskringen vergroten. 

භ        Bijzondere diensten verzorgen: Israëlzondag met een spreker en een Geheime Dienst via Open 
Doors. 

 

Begroting 

 
භ Graag ǌŽƵĚĞŶ�ǁŝũ�ĞĞŶ�ďĞĚƌĂŐ�ǀĂŶ�Φ�ϭϱϬ͕- voor diverse activiteiten gereserveerd zien. 
භ Voor de drie zendingsechtparen wordt de 10% regeling gehanteerd. Het bedrag wordt 

berekend over het boekjaar 2020. 
 
Diverse activiteiten Φ 150,00 
Compassion Φ 450,00 
Zendelingen Φ 3852,00 
 _________ 
 Φ��ϰϰϱϮ͕ϬϬ 
 

Wat nog meer nodig? 

 
n.v.t. 
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   Cluster: Facilitair 
Verantwoordelijk bestuurslid: Randolf Stienstra 
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Kosters en schenkers team 2022 

* Teamleden 

 
Kosters: Nico en Antje, Willem F, Gerard, Jan Willem, Thirza, Bert en Arend 
Schenkers: Johanna, Marlien, Betty F., Hennie V., Grietha, Annemieke en Yfke  
 

Verslag huidige jaar (2021) 

 
Ɣ We gebruiken voor de koffie, thee en suiker fairtrade producten. In april 2016 hebben we 

ŚĞƚ�ŽĨĨŝĐŝģůĞ�ƉƌĞĚŝĐĂĂƚ�͚ĨĂŝƌƚƌĂĚĞ�ŐĞŵĞĞŶƚĞ͛�ŽŶƚǀĂŶŐĞŶ͘��Ğ�ǀŽůůĞĚŝŐĞ�ĂĨǀĂůƐĐŚĞŝĚŝŶŐ�ďůŝũĨƚ�ŝŶ�
werking. De containers worden wekelijks door Jan Willem bij de weg gezet en in de vakantie 
neemt Arri Jan Mennega waar. 

Ɣ De inkoop van de keuken- en schoonmaakproducten wordt geregeld door Nico en Antje.  
Ɣ Ons team draait momenteel met 4 koppels.    
Ɣ Wegens de coronamaatregelen hebben we het hele jaar geen beroep hoeven te doen op de 

schenkers omdat er geen koffie mocht worden geschonken. Pas in september zijn we weer 
begonnen met het presenteren van koffie/thee/limonade. Dit gebeurt op 4 uitdeelpunten in 
de kerkzaal. Tot nu toe zijn koffieschenkers daarom niet nodig.  

Ɣ In het najaar (30 oktober) hebben we een schoonmaak ochtend georganiseerd voor de extra 
klusjes, samen met andere vrijwilligers. Dat is hard nodig, omdat de grote schoonmaak al 
ruim een jaar niet heeft plaats gevonden.  

Ɣ Annie Bonhof houdt de inhoud van de keukenkastjes op orde. Zij zorgt ook voor het fris 
houden van de thermoskannen.  

Ɣ Dit jaar hebben we 1 begrafenisdienst bemand. 
Ɣ De kosters krijgen jaarlijks uitleg over wat te doen bij brand. Wegens corona, is dat dit jaar 

niet gebeurd. 
Ɣ De agenda voor het gebruik van de kerk wordt beheerd door Nico en Antje. 
Ɣ 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 2022 
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Ɣ De ingezette koers van duurzaam en maatschappelijk verantwoord handelen wordt 
voortgezet. De afvalscheiding blijft gehandhaafd.  

Ɣ 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. 

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

Ɣ De wens voor een nieuwe keuken en toiletgroepen, lijkt meer vorm te krijgen. We hopen dat 
dit alles in 2022 kan worden gerealiseerd.  

 

Begroting 2022 

 
�Ğ�ďĞŐƌŽƚŝŶŐ�ŬĂŶ�ǁŽƌĚĞŶ�ŐĞŚĂŶĚŚĂĂĨĚ�ŽƉ�Φ�ϭϱϬ�ƉĞƌ�ŵĂĂŶĚ͘�tĞ�ďůŝũǀĞŶ�ďĞǁƵƐƚ�ǌŽĞŬĞŶ�ŶĂĂƌ�
goedkopere, maar wel duurzaam geproduceerde 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? 

 
Het zou fijn zijn, wanneer er nog een paar mensen op de reservelijst komen voor de rol koster. 
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Interieurteam 2022 

Teamleden 

Anneke van Loo 
Elly Zieleman 
Madeleine Hamoen 
 

Verslag huidige jaar (2021) 

We hebben de kerkzaal waar en wanneer nodig in de sfeer van de verschillende jaargetijden gebracht. 

Plannen voor 2022 

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 2022 

Teamleden 

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

Verslag huidige jaar (2021) 

 
:��Zd,�D��͚s�/>/'�d,h/^��/:E͛ 

�ƌ�ŝƐ�ŽŶƐ�ŐĞǀƌĂĂŐĚ�ŚŽĞ�ǁŝũ�ŝŶǀƵůůŝŶŐ�ŚĞďďĞŶ�ŐĞŐĞǀĞŶ�ĂĂŶ�ŚĞƚ�ũĂĂƌƚŚĞŵĂ�͚ǀĞŝůŝŐ�ƚŚƵŝƐ�ǌŝũŶ͛͘�/Ŭ�ŚĂĚ�
hierover ook al geschreven in de ͚ƐƚĂƌƚǌŽŶĚĂŐ͛��ŝĨƌĂŚ͕�ŵĂĂƌ�ǁŝů�ŶŽŐ�ǁĞů�ƵŝƚůĞŐŐĞŶ�ǁĂĂƌŽŵ�͚ǀĞŝůŝŐ�
d,h/^͛�ǀŽŽƌ�ŽŶƐ�ŽŽŬ�ďĞƚĞŬĞŶƚ�͚ǀĞŝůŝŐ�,h/^͕͛�ĚĂƚ�ŝƐ�ƵŝƚĞŝŶĚĞůŝũŬ�ŚĞƚ�ĚŽĞů�ǀĂŶ�ŽŶǌĞ�ĐŽŵŵŝƐƐŝĞ͙ 

Waarom is ons kerkgebouw een HUIS van God? 

Ons kerkgebouw is immers net als elk kerkgebouw in wezen niets anders dan een fundering, met 
daarop een aantal muren, hier en daar een paar glazen en er boven op een dak. Een kerk kan een 
fantastische architectuur bezitten en eeuwen oud zijn, het blijven stenen. Net als onze woningen 
blijven het doelmatige gebouwen. Je ademt, je praat, je zingt, je leeft erin, maar dat doe je in elk 
gebouw. 

Waarom noemen ze een stenen kerkgebouw dan ook wel het huis van God? 

De kerk werd ooit en wordt nog steeds samengeroepen door Jezus. De kerk is niet het idee van 
mensen, maar het idee van God. Het is niet het initiatief van mensen, maar het initiatief van God. 
,Ğƚ�ŝƐ�'ŽĚ�ĚŝĞ�ǌŝũŶ�ŬĞƌŬ�ďŽƵǁƚ͕�ŶŝĞƚ�ĚĞ�ŵĞŶƐ͘��ĂĂƌŽŵ�ǁŽƌĚĞŶ�ŬĞƌŬůĞĚĞŶ�ŐĞŶŽĞŵĚ͗�͞ŐĞŚĞŝůŝŐĚĞŶ�
ŝŶ��ŚƌŝƐƚƵƐ�:ĞǌƵƐ͕�ŐĞƌŽĞƉĞŶ�ŚĞŝůŝŐĞŶ͟�;ϭ�<ŽƌŝŶƚŝģƌƐ�ϭ͗ϮͿ͘ 

Wat maakt een kerk dan zo bijzonder? Dat is allemaal: kerk-zijn, lichaam van Christus zijn, volk 
van God onderweg zijn, kudde van de goede herder zijn en bruid van Christus zijn. Er gebeurt van 
alles in de kerk, die liefdevolle gemeenschap met Christus in het midden. 

Omdat Jezus de samenroeper is van zijn kerk, zie ik het als een feit dat Hij ons kerkgebouw aan 
ons heeft gegeven om daarbinnen als gemeente van Christus gemeenschap met Hem te mogen 
hebben en dat uit te dragen. 

Met dat in het achterhoofd, vind ik, vinden wij  het een eer om te mogen werken aan en in Zijn 
(T)HUIS! 
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 UITGEVOERD KLUSWERK  
භ Ook een deel 2021 was ons kerkgebouw door Corona beperkt toegankelijk. Onderhoud is wel 

doorgegaan, maar in beperkte mate. 
භ De zuidgevel is begin januari helemaal in de steigers geweest om de het houtwerk van de ·         

ramen aan de buitenkant te schilderen. 
භ 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.  

භ Er zijn ook dit jaar enkele nood-uit armaturen vervangen door veel zuinigere LED types. 
භ 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. We 
hebben nog steeds niet een goede oplossing om de ringleiding netjes weg te werken. 

භ We hebben een ventilatiesysteem aangebracht in de te warme drumcabine. We zuigen nu 
buitenlucht aan en blazen die direct in de cabine. 

භ Bij de twee nooddeuren en bij de toegangsdeur is het hang- en sluitwerk verbeterd. Dit komt dan 
ook gelijktijdig de inbraakwerendheid ten goede 

භ Tevens hebben we de besturing van de verwarming van de kleine zalen geautomatiseerd. De 
verwarming van alle kleine zaken wordt nu met een computer thermostaat bestuurd. Dit houdt 
in dat elke zaal niet langer warm is dan noodzakelijk. De gedachte is dat we hiermee energie 
zuiniger mee gaan stoken. 

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

භ Ook de jaarlijkse BHV en EHBO controle is weer gedaan. Tijdens deze controle bleek dat de 
brandslanghaspel bij de ingang dringend aan vervanging toe was. Dit omdat de slang gaar begon 
te worden. 

භ Verder zijn we met de besturing van de verlichting bezig, dit heeft alleen wel wat voeten in de 
aarde en gaat wel langer duren dan gedacht. 

Plannen voor 2022 
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.   

භ Keuken en sanitair benedenverdieping 
Inmiddels is er een aparte werkgroep gestart met de modernisering van de keuken en het toilet 
sanitair.  Bouwplannen zullen op termijn worden gedeeld, maar dat valt buiten de 
werkzaamheden van onderhoud en beheer.  Gedacht is wel om dit in 2022 te realiseren. 

භ Gordijnen zuidzijde 
Tijdens het vervangen van de ramen aan de zuidzijde van de kerk, zijn er enkele lamellen van de 
zonwering kapot gegaan. Deze zonwering is ook al tientallen jaren oud en is echt aan vervanging 
toe.  Gedachte is om hier in 2022 ook weer verticale jaloezieën te gaan plaatsen. Deze jaloezieën 
willen we dan gelijk met een elektrische motor uitrusten, zodat we meer met de lichtinval 
kunnen spelen. 
 
 

භ Ventilatie kerkzaal 
Ook aangaande de ventilatie van de kerkzaal, is er inmiddels een werkgroep bezig met dit 
probleem. Zodra hier meer duidelijkheid in komt, wordt dit met de gemeente gedeeld. Gedachte 
is, dat dit in 2022 kan worden aangepakt. 
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Begroting 

Deze opsomming is niet in volgorde van relevantie. 

භ KŶĚĞƌŚŽƵĚ�ŶŽŽĚǀĞƌůŝĐŚƚŝŶŐ�;ũĂĂƌůŝũŬƐͿ͗�Φ�ϱϬ͕с 
භ WůĂĂƚƐĞŶ�ǀĂŶ�ďĞǁĞŐŝŶŐƐƐĞŶƐŽƌĞŶ�ƚ͘ď͘ǀ͘�ǀĞƌůŝĐŚƚŝŶŐ͗�Φ�ϯϬϬ͕с 
භ <ĞƵƌŝŶŐ�ǀĂŶ�ƚĞĐŚŶŝƐĐŚĞ�ŝŶƐƚĂůůĂƚŝĞƐ�ĞŶ�ďƌĂŶĚďůƵƐƐĞƌƐ�;ũĂĂƌůŝũŬƐͿ͗�Φ�ϭϱϬ͕с 
භ �ƵŝƚĞŶƐĐŚŝůĚĞƌǁĞƌŬ�ŬŽǌŝũŶĞŶ�ĞŶ�ŚŽƵƚǁĞƌŬ�ŬĞƌŬ�Φ�ϮϬϬϬ͕с 
භ Binnen schilderwerk kozŝũŶĞŶ�ĞŶ�ŚŽƵƚǁĞƌŬ�Φ�ϮϱϬ͕с 
භ WůĂĂƚƐĞŶ�ŶŝĞƵǁĞ�ǀĞƌƚŝĐĂůĞ�ũĂůŽĞǌŝĞģŶ͕�ĞůĞŬƚƌŝƐĐŚ�ďĞĚŝĞŶĚ�Φ�ϰϲϱϬ͕с 
භ �ĂŶƉĂŬ�ĨŝĞƚƐĞŶŚŽŬ�ĞŶ�ƐĐŚƵƌĞŶ�;ƐĐŚĂƚƚŝŶŐͿ�Φ�ϳϱϬ͕с 
භ <ůĞŝŶƐĐŚĂůŝŐĞ�ŽŶĚĞƌŚŽƵĚ�ŝƚĞŵƐ͗�Φ�ϱϬϬ͕с 
භ hŝƚďĞƐƚĞĚŝŶŐ�ŚĞƌƐƚĞů�ƐƚƌĂĂƚǁĞƌŬ�;ƐĐŚĂƚƚŝŶŐͿ�Φ�ϱϬϬ͕с 
භ Repareren en vervangen hang- ĞŶ�ƐůƵŝƚǁĞƌŬ�ĚĞƵƌĞŶ�ĞŶ�ƌĂŵĞŶ�Φ�ϱϬϬ͕с 
භ WůĂĂƚƐĞŶ�ǀĂŶ�ƉĂŶŝĞŬďĂůŬĞŶ�ŽƉ�ĚĞ�ŶŽŽĚĚĞƵƌĞŶ�ŬĞƌŬǌĂĂů�Φ�ϭϴϮϬ͕с� 
භ dŽƚĂĂů�Φ�11.470,=  
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Schoonmaak 2022 

Teamleden 

 

 
Team 1: door de weeks                         
Madeleine                              
Herma                     
^ĂĂƉŬĞ�;ƉĞƌ�ŶŽǀĞŵďĞƌ�͚ϮϭͿ 
 
Team 2: maandagochtend 
Johanna                             
Jolanda 
Geertje                                       
Annie (Keuken) 
                               

 
 
    
  

 
Team 3: woensdagochtend 
Minja   
Cobie                                    
Nanda        
     
Team 4: door de weeks 
Sylvia 
Djoke 
Teresa 
  
Team 5: woensdagavond 
Johannes                                     

 
 
 
Fernand                                  
Matthias                                      
                                      
Team 6: woensdagavond 
Karin  (Coördinator) 
Erwin           
Lusjena                
 
                                 

 

Verslag huidige jaar (2021) 

 
Er zijn zes schoonmaakteams zijn al jaren trouw en actief bezig in de schoonmaak van het 
kerkgebouw. Vanaf november 2021 is de bezetting bij alle teams weer rond, met minimaal 3 
personen per team. 
In week 21 zijn we weer begonnen met de wekelijkse schoonmaak. Tot die tijd vroeg ik op toerbeurt 
af en toe een team om een keer de toiletten, haal en zaal schoon te maken. De diensten waren toen 
digitaal, dus alleen de medewerkers waren zondags aanwezig in het gebouw. 
 

Plannen voor 2022 

 
Ɣ Behoud van zes teams waar minimaal 3 personen in zitten.  
Ɣ Als het haalbaar is in combinatie met het onderhoudsteam een voorjaar- en najaar 

schoonmaak, waarbij tegelijk onderhoud aan het gebouw gedaan wordt. 
 

Begroting 

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

 

Wat nog meer nodig? 

භ Iemand die 2x per jaar de grote schoonmaak op de zaterdag wil coördineren. 
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   Cluster: Communicatie 
Verantwoordelijk bestuurslid: Mattanja Veldman 
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Communicatie 2022 

Teamleden 

 
Mettje, Elin en Wilma (teamleider)  
 

Verslag huidige jaar (2021) 

 
භ Dit jaar zijn de activiteiten van het team Communicatie sterk gewijzigd. Externe communicatie 

heeft beperkt plaatsgevonden omdat de deuren van onze kerk dicht waren voor bezoekers. Er 
zijn ook weinig Facebook berichten geplaatst.  

භ De Cifrah is definitief overgegaan naar een digitale versie die maandelijks uitkomt. Daarnaast 
brengen we 1 keer per jaar een papieren uitgave uit: de Cifrah Jaarspecial. Dit jaar stond het 
ƚŚĞŵĂ�͚sĞŝůŝŐ�ƚŚƵŝƐ�ǌŝũŶ͛�ĐĞŶƚƌĂĂů�ŝŶ�ĚĞ��ŝĨƌĂŚ�^ƉĞĐŝĂů�ĚŝĞ�ŽƉ�ĚĞ�ƐƚĂƌƚǌŽŶĚĂŐ�ƵŝƚŬǁĂŵ͘� 

භ We zijn ook gestart met een speciale Kindercifrah die gericht is op kinderen van verschillende 
leeftijd. Elin maakt van elke uitgave een boeiend nummer.  

භ 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. 

භ Er zijn nieuwe publicatieborden gemaakt met info over de gemeente en het jaarthema.  
 

Plannen voor 2022 

 
Ɣ Cifrah: we gaan door met het maandelijks uitbrengen van de Cifrah en het tweemaandelijks 

uitbrengen van de Kindercifrah. Eén keer per jaar brengen we de papieren Cifrah Jaarspecial uit 
rond een specifiek thema.  

Ɣ 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.  

Ɣ PR-activiteiten: we maken diensten en  activiteiten van de gemeente weer bekend in kranten en 
de Facebook pagina van Open Thuis.  

Ɣ 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. 

 

Begroting 

 
Ɣ Cifrah ͗�Φ��  300     (Cifrah Jaarspecial) 
Ɣ Mailchimp ͗�Φ����ϭϮϱ�����;ĚŝŐŝƚĂůĞ��ŝĨƌĂŚ�ĞŶ�EŝĞƵǁƐďĞƌŝĐŚƚͿ 
Ɣ Website ͗�Φ����200  (jaarlijkse kosten) 
Ɣ PR activiteiten ͗�Φ����ϭ00  (algemene kosten) 
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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 2022 

Teamleden 

 
Teamleden in actie in de bibliotheek 
 

Verslag huidige jaar (2021) 

Ook in 2021 bleef corona ons parten spelen, waardoor de bibliotheek vrijwel gesloten is gebleven. 
 
Om het lenen van boeken toch mogelijk te maken voor wie dat graag wilde, heeft Wilma in de hal 
van haar huis een kastje met boeken neergezet. En daar is best wel leuk gebruik van gemaakt. 
 
Vanaf de start van het nieuwe seizoen is de bibliotheek weer gewoon open geweest. 
 

Plannen voor 2022 

 
We hopen dat iedereen de weg naar de bibliotheek weer gaat vinden, in het bijzonder de kinderen. 
 
Er zijn heel veel nieuwe boeken, we hebben een deel gekocht en een deel gekregen. Van de 
Evangelische boekwinkel ontvingen we leesexemplaren en onze lezers hebben ook veel boeken 
geschonken. Dus er is veel nieuws! 
 
Het is tijd geworden om het boekenbestand te schonen, zodat er meer ruimte komt voor alle boeken 
die we nu hebben. Daarom bieden we op 31 oktober achterin de kerkzaal vele - vooral oudere - 
boeken aan. Dan kan iedereen eruit zoeken wat hij/zij wil meenemen tegen een gift voor de 
bibliotheek. 
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Begroting 

 
Leenrecht                                                                                      Φ��ϰϱ 
EŝĞƵǁĞ�ŝƚĞŵƐ�������������������������������������������������������������������������������Φ�ϭϱϬ 
<ĂŶƚŽŽƌĂƌƚŝŬĞůĞŶ��ǌŽĂůƐ�ƐƚŝĐŬĞƌƐ�ĞŶ�ůŝĚŵĂĂƚƐĐŚĂƉƐŬĂĂƌƚĞŶ���Φ��ϰϬ 
Bijzonder activiteiten, zoals b.v. actie met ŬĞƌƐƚ��������������������Φ��ϭϱ 
dŽƚĂĂů��������������������������������������������������������������������������������������������Φ�ϮϱϬ 
 

Wat nog meer nodig? 

 
N.v.t. 
 
 
 
 
 

  


