Notulen gemeente avond maart 2015

Afwezig met kennisgeving: Pim en Marleen en Jan en Richtsje. Totaal zijn er 19 leden incl pred en
kerkenraad
Eise opent de avond met gebed. Daarna volgt een inleiding uit het boekje De hartslag van het leven.
(visie op het leven en werken van de Protestantse Kerk in Nederland)
3) geen opm not gemeenteavond maart 2014. Twee aanvullingen op de jaaroverzicht 2014 van de
pkn gemeente it Heidenskip
4) financieel verslag kerkrentmeesters 2014: legaat van 10.000 euro van Saco Eekma. Buiten deze
eenmalige gift is er nog een plus van 705,49 euro. Vrijwillige bijdrage was ook hoger dan vorig jaar
met 2400 euro. Kosten voor gas was ook 1000 euro lager. Advies van kascontrole; geld besteden aan
meer bijzondere dingen. Geld legaat ook goed besteden. Of zoiets als de zangdienst Oars as oars. Of
het project Eef. Boekje voor de kinderen bij de Kerst. Gebeurde voorheen niet. Ga gepast met het
budget om. 17 mei, 9.30 u is er een bijzondere dienst in Workum. Zangdienst met Maijim. Dan is er
geen dienst in it Heidenskip.
5) financieel verslag van diaconie, (hapert met de techniek). Betere collecte opbrengst. Helft wordt
besteed aan goede doelen en de andere wordt besteed aan kinderkerk, bloemen, startzondag.
Verslag van da commissie: Johannes Terluin en Mellius Kramer: geen opmerkingen. ( Het heeft
Mellius wel een paar nieuwe klompen gekost, aangevreten door de nieuwe jonge hond van Jelle
Douwe) Decharge wordt verleent.
6) financieel overzicht stichting Beheer: 2013 nieuwe liedboeken en installatie kosten (cv?) 2014 is er
2068,60 ingekomen. Er zijn weinig kosten gemaakt, (2013 was met verlies) In totaal is er een
vermogen van 28.117,85. Komt er ook onderhoud aan? Ja, verven van kozijnen. Deur bij de ingang
klein onderhoud. Kan de sluiting van de diakenbank ook gemaakt worden? Geen aanvullingen van de
kascommissie. Volgend jaar zijn Mellius Kramer en Johannes Terluin weer de kascommissie.
Voor de buurtsboade: wie wil er in de redactie?
Beleidsplan: inleiding door G Schormans. Is geen doel op zich maar geeft wel richting aan wat we
willen en wat we kunnen. Door missie en visie te benoemen. Missie: als gemeente willen we groeien
in geloof, hoop en liefde. Vraag van Fouke. Bij geloof: de kerk, niet zodanig als gebouw maar meer als
gemeenschap. Na de uiteenzetting is er aanleiding tot discussie door vraag stellingen:
1) Bij erediensten, half twee weinig kerkgangers, kopkoffie drinken vooraf doet het goed.
2) Publiciteit: extra nieuwsbrief… vanuit de kerkenraad?
Waar moeten we nog meer aandenken?
1) Misschien vaker een koor/groep uitnodigen, kwartetten koor van Hendrik v/d Meer
2) Friese dienst/ meer Fries in de dienst
3) Er zit een gat in kerkgang: 25 -35 jaar/jonge ouders, wat kunnen we er aan doen?
Onderwerpen? Is er überhaupt behoefte aan praten?
4) Na de NFM, graag 11.15 u dienst
5) Koffie voor de dienst, is dat functioneel, liever zo nu en dan. (de vergadering reageert
verdeelt)

Korte projecten zoals een leerhuisochtend loopt wel weer goed. Kunnen we hiervan leren?
Zoeken naar inhoud en vorm, meer activiteit bieden? Maar met behoud van inhoud meegeven?
Soms zijn er goede ideeën, filmavond, landt het dan? Activiteiten in het blauwe boekje, kan dat
hier ook eens? Spreker hier. Tip: marathonrijder René Ruitenberg (weet je wel wat ie kost)
Moet de kerkenraad ook meer/beter communiceren. Nee dat is voldoende.
Rondvraag: Marleen: 40 dagen kalender is dat weer voor herhaling vatbaar? Ja, goede tips/leuk
Jitske neemt zondag een kaart mee voor fam v/d Gaast, verhuist naar Workum
Voor de redactie Buurtsboade: Fouke de Vries
Jolmer: zonnepanelen op het dak. Dit is voor stichting beheer. (wordt er niet mooier van)
Ds G Schormans sluit de avond met gebed af en wenst iedereen wel thuis.

De scriba, Jolmer de Vries

