
Verslag van de gemeentevergadering op dinsdag 10 mei 2016 in gebouw De 

Haven 
 

Opening en Welkom 
Voorzitter Hans Nederveen opent de goed bezochte vergadering (ca. 35 leden) met lezing uit 

Romeinen 8:14 “Allen die zich laten leiden door de Geest van God”. Wat is de 3-enigheid voor jou? 
Consulent  

ds. E. Bijl wordt welkom geheten bij onze vergadering en genoemd wordt wie zich afmeldde. 
Verslag vorige gemeenteavond 

Het verslag van de gemeenteavond 2015 wordt onder dank goedgekeurd. Dit stond eerder in INFO. 

Jaarverslag 
Scriba Wim Leunis kijkt kort terug op het afgelopen jaar. Genoemd wordt onder meer: 

-Er waren twee huwelijken en een doopdienst. Het overlijden van dhr. Glerum werd herdacht. 
Verder overleden mevr. De Jong en mevr. De Vries. Eén huwelijk was tussen twee vrouwen. 

Hierover was al eerder besluitvorming geweest. Op verzoek van enkele gemeenteleden is dit nader 

toegelicht.  
-Het thema van de vorige gemeenteavond “Een Droom van een Kerk” gaf veel variatie in dromen 

en wensen te zien. Dus weinig concrete conclusies. Over de inrichting van de kerkzaal wordt nog 
nagedacht. De entree is inmiddels opgeknapt en mooi licht geworden.   

-Verder is er nu een nieuw bord voor de kerk. De pastorie is gelukkig verhuurd.  

-We vierden dat Aart 40 jaar organist is. De orgelpedalen zijn belederd. 
-Het jeugdkamp was weer een groot succes. Jongeren namen deel in de leiding. @Home en clubs 

worden goed bezocht. Verder was er @Church samen met Numansdorp. Er is een Overlegorgaan 
Hoeksche Waard Oost waarin jeugdouderlingen (e.d.) bijeenkomen en van gedachten wisselen en 

elkaar inspireren. Na een korte periode van minder of anders kindernevendienst is dit weer elke 
week mogelijk.  Anneke Klavers sprak met ouders van kinderen van 4-12 jaar. Ook hieruit kwamen 

helaas geen duidelijke aandachtspunten voor de toekomst.  

-De nieuwe website ziet er frisser uit. Wel belangrijk om deze actueel te houden.  
-De diaconie is actief in Vluchtelingenwerk en organiseert samen met de Hervormde Gemeente 

inloopochtenden op vrijdagmorgen voor alle Strijenaren.  
-De WgE zorgde weer voor veel mooie en leuke diensten b.v. slotdienst, jongerenkoortje, 

jeugddienst “Kerk te Koop” e.d. 

-Verder waren er weer maaltijden voor ouderen. Het Groothuisbezoek met thema “Goede Buren” 
had een lagere opkomst maar werd wel positief ervaren.   

-Zorgen zijn er voor wat betreft continuïteit in bezetting van de jeugdraad en de WgE, die alleen 
nog bestaat uit Tineke Verhaegen en Sandra Hensen.  
-De KR werd aangevuld met diaken Peter Boersma en Rina Hensen werd diaken, zodat er in elk 

geval twee diakenen zijn. We gingen terug van vijf naar vier wijkouderlingen en de wijken werden 
herverdeeld. Helaas hebben we geen jeugdouderling. Verder namen we afscheid van Anneke 

Klavers. 
-Met de jeugdleiding is een traject opgestart over de toekomst van het jeugdwerk en er is een 

vrijwilligersavond gepland, waarin allen worden bedankt voor inzet en toewijding. 

 
Financiën 2015 

Jaarrekening kerkrentmeesters 
De overzichten zijn rondgedeeld. Sandra Smaal licht het e.e.a. toe. Er was nog geen kascontrole.  

Pas wanneer ook dat akkoord is bevonden, kan er sprake zijn van decharge. De WOZ-waarde van 

Kerk en woning ligt rond 4 ton. De balanswaarde is veel lager. Er wordt niet meer op afgeschreven. 
Er was een negatief resultaat van € 12.413,-. De reserve wordt dus lager. De verhuur van de 

pastorie zorgt dat het tekort niet hoger is, maar we hebben helaas nog geen huurders voor De 
Haven. Er waren weer kosten voor onderhoud en stormschade (bijdrage van de Orgelstichting).   

Jaarrekening diaconie 

Ook deze wordt kort door Sandra toegelicht. 
Jaarrekening Stichting Knipscheerorgel 

Het systeem van oud papier ophalen is gewijzigd en de opbrengst is flink gestegen.  
 

Terugblik niet verlengen contract met kerkelijk werker en vooruitblik 



-Het verschil tussen een predikant en kerkelijk werker en de keuze destijds voor het laatste wordt 

uitgelegd. Met een KW is er een dienstverband. De KR kan deze dus meer zelf aansturen. Het 

dienstverband kan door de kerk worden beëindigd. Verder zijn binnen het budget meer uren 
mogelijk. 

Het traject in 2012 wordt toegelicht. Insteek was een contract voor onbepaalde tijd. 
-Sinds de indiensttreding van Anneke Klavers waren er 13 gesprekken met de 

begeleidingscommissie. Er was de eerste jaren weinig feedback vanuit de gemeente over haar 

functioneren. Pas in 2015 kwamen er negatieve geluiden vanuit het jeugdwerk en later ook van 
meerdere kanten uit de gemeente. Dit is met Anneke besproken. Ze gaf aan de werkzaamheden in 

de beschikbare tijd te kunnen doen. Destijds was een urenverdeling gemaakt, die in overleg kon 
worden bijgesteld. Er was echter te weinig ontwikkeling in de verbeterpunten waar de nadruk op 

lag. Hierdoor was er onvoldoende vertrouwen om door te gaan voor onbepaalde tijd. Anneke had 
zeker veel goede kanten. Sterke punten waren de werkgroep Eredienst en een gemeentelid spreekt 

in de vergadering zijn waardering uit over begeleiding door haar. Enkele anderen melden dat dit bij 

hen minder positief was. Het beeld is dus divers. Er werd niet gewerkt met werkverslagen. In de 
toekomst is het goed werkgroepen vooraf te laten vastleggen wat de verwachtingen zijn. Hierdoor 

wat eerder signaleren, zodat ook eerder kan worden bijgestuurd. Hoe dit vorm te geven wordt nog 
in de KR besproken. 

-Er is destijds kort bericht naar de gemeente over het niet voortzetten van het dienstverband. 

Drie gemeenteleden namen contact op met de KR, omdat ze het niet voortzetten betreurden. Met 
hen is daarna gesproken wat de redenen waren om niet voort te zetten. De KR is steeds bereid om 

dit waar gewenst nog aan gemeenteleden toe te lichten. Er is niet voor gekozen om  gedeeltelijk 
het dienstverband voort te zetten. Anneke zal af en toe een dienst blijven leiden. 

-Hoe nu verder: Ds. Bijl biedt aan om ons eventueel terzijde te staan in een nieuw traject. De KR 
stelt voor om weer een kerkelijk werker te zoeken. Een combinatie met een andere gemeente leeft 

niet binnen de KR, maar wordt niet uitgesloten. Op een vraag laat ds. Bijl weten dat er wat 

regionale activiteiten in jeugdwerk zijn. Binnen sommige kerkenraden wordt gesproken over 
mogelijke samenwerking.  

Besproken wordt om al dan niet direct iemand te werven. Een ruime meerderheid gaat mee in het 
voorstel om direct een kerkelijk werker te gaan werven. Continuïteit is in dit stadium belangrijk. 

De bedoeling is om ook gemeenteleden in een sollicitatiecommissie op te nemen. De voorzitter is 

blij met de trouwe gemeenteleden, die een open en gastvrije gemeente vormen. 
-De toekomst van het jeugdwerk is kortgeleden besproken. We zijn geneigd alles in stand te willen 

houden, maar willen nu vaststellen wat we belangrijk vinden om onze kinderen te bieden. Dit is in 
een groter verband getrokken en er is begin april een verkennend traject gestart met Nelleke Plomp 

van het JOP (PKN). Dit wordt op 21 september 2016 voortgezet met zoveel mogelijk 

belangstellenden. Alle kerkleden zijn van harte welkom om in deze bijeenkomst mee te denken over 
de toekomst van de kerk. Wat willen we voor onze kinderen? 

 
Rondvraag 

-Een gemeentelid hoopt dat nu duidelijk is dat er een goede beslissing is genomen en dat we 
positief verder gaan. Ook anderen zijn blij, dat nu duidelijk is waarom de beslissing is genomen. 

Verder wordt de KR door meerdere gemeenteleden bedankt voor haar inspanningen. 

-Hoe wordt contact gehouden met de gemeenteleden om te polsen wat ze van een kerkelijk werker 
vinden?. Er zijn nu minder bezoeken dan vroeger, dus de KR hoopt dat men het aan de 

wijkouderling of andere kerkenraadsleden meldt als er iets speelt met een kerkelijk werker.  
-Onze consulent Ds. Bijl hoopt goede gesprekken met ons te voeren in het belang van de 

gemeente. 

 
Ter afsluiting zingen we met elkaar nog een lied. 

 
Wim Leunis (scriba) 

 


