
Verslag gemeenteavond 21 februari 2018 

Deze avond in teken van vrijwilligersbeleid.  

 Er zijn ongeveer 45 aanwezigen. Programma vanavond: 

1. Uitslag vd Kerkbalans. 

2. Nabije toekomst en omgaan met vrijwilligers. 

3. In het kort aanstippen met welke zaken de Kerkenraad op grond van het beleidsplan bezig is.  

Jan v Baardwijk opent vergadering met hartelijk welkom en lezen van Markus 9: Verheerlijking op de 

Berg. Verwijst naar raam in de kapel. Ruimte maken voor klaarheid/geraakt-zijn in traditie van Mozes 

en Elia. Visioen met klaarheid, soms, soms even. 

Ad. 1 Anja v Eck geeft toelichting over de uitslag Kerkbalans: Digitale deelname neemt steeds meer 

toe. 1 op 1 contact blijft toch ook gewaardeerd. In brochure was ook meer aandacht voor PGA en 

ook de wijkuitgaven zijn in beeld gebracht. 

Opbrengt 165.423 euro toegezegd op dit moment, op begroting van 185.000, gem. 513 euro per 

adres, nog 200 reacties te verwachten (322 uit 523 reeds binnen).  

De Kerkrentmeesters zijn blij met de opbrengst tot nu toe en hebben goede hoop dat de begroting 

gehaald wordt. Zij zijn dankbaar. 

Nazorg: Kerkelijk bureau verstuurt nog herinnering. Anja heeft 2 dagen van tevoren soort 

aankondiging naar alle digitale leden gestuurd. Dit jaar 249 mail, 274 envelop. En terugkomst van 

email is erg goed.  

Conclusies: een basis met perspectief, ruim 20% vd emailadressen nog geen respons, kan beter. 

Dit jaar zal er meer aandacht zijn voor een nazorgactie. 

Transitiefase cantorij: er was altijd bekostiging van cantorij, nu cantorij er niet meer is kost muziek 

nog steeds geld. Kijken hoe we dit goed kunnen bekostigen. Paul: St. Bergkapel en muziek op de berg 

zijn in overleg hoe dit gezond te krijgen.  

Hartelijk dank aan alle lopers!!! 

Vragen:  

-is duidelijk hoeveel jongeren hebben gegeven? Anja; nog niet inzichtelijk. Kost nog paar weken. 

-wat wordt met positief saldo gedaan? Overschot 2017 is besteed aan de ramen in de kerkzaal 

(dubbele beglazing).  

Ad. 2 Dik Sanders vertelt over vrijwilligersbeleid: aandacht voor mensen. Dak repareren als de zon 

schijnt. Als beheerder pensioneert, meer vrijwilligers nodig. 

De aanwezigen worden in 8 groepen verdeeld. Daarnaast zijn er 8 tafels waarop een vraag ligt. De 

gastheer/dame vraagt elk groepje dat langskomt hierop te reageren en reacties op een flap te 

schrijven.  Er ontstaat een geanimeerde en betrokken avond. 



Na afloop wordt elk groepje gevraagd in 1 zin weer te geven wat belangrijkste punt is dat genoemd 

kan worden: 

1. Door vrijw. werk voel je je betrokken. 

2. Mensen gericht aanspreken 

3. Warm hart voor Bergkerk 

4. Waardering voor huidige vrijwilligerswerk. Duidelijk in kaart brengen welke activiteiten er zijn, 

vacaturebank op website 

5. Duidelijke taak met eigen inkleuring. Weten waar mensen nodig zijn. Weten welke taken er 

zijn. Verantwoordelijkheidsbesef bij jezelf en in samenwerking 

6. Stand neerzetten bij Spel en Spul met vacaturebank. Jongeren taak geven en financ. bijdrage 

vragen voor activiteit 

7. Waardering ligt ook in het werk zelf, heeft met zingeving te maken. Welke taken zijn er? 

8. Vrijwilliger coördinator lijkt nodig, het zou ook per taakveld kunnen. Lijkt grote taak te 

worden: agendabeheer, iets organiseren voor vrijwilligers. 

Na deze avond maken Dik en Anja notitie. Ze willen graag bij commissies dit voorjaar worden 

uitgenodigd. Dik zal alle commissies ook zelf benaderen met aanbod om er verder over te praten. 

Dank voor jullie reacties, notitie wordt gemaakt, dit komt als advies terug.  

Ad. 3. Anne Weiland noemt de actiepunten uit het beleidsplan: 

-liturgie en kerkmuziek: regulier gesprek met Cees Willem. In deze 40-dagentijd versobering van 

muziek. Start gemaakt met invulling geven aan cantoraat 

-Jeugd en jongeren: focus op Godly play: spelenderwijs gaan ouders met kinderen met verhalen 

uit bijbel aan de slag. Subsidie hiervoor zal worden aangevraagd bij PGA 

-Diaconie: op zoek naar voorzitter en secretaris 

-Vrienden vd bergkerk: mensen buiten de wijk trekken. Werkgroep maakt folder 

-Ontmoeting en verbinding: cement van onze gemeenschap. Koffiedrinken na de viering juiste 

plek? Pastoraat voor verschillende leeftijdsgroepen. 

Er wordt nog gezocht naar meer contactmogelijkheden met de gemeente, bijv. na de viering.  1x 

per jaar een gemeente avond is te weinig. Spreek ons ook vooral als KR-leden aan als u ons iets 

wilt vragen of wilt delen.  

We zingen tot slot Lied 275. 


