VERSLAG GEMEENTEAVOND 25-11-2021

De voorzitter kan ca. 40 gemeenteleden welkom heten. Ook worden de mensen die thuis deze
gemeenteavond digitaal volgen welkom geheten. Daarna gaat hij voor in gebed.
Naast de gemeenteleden die fysiek aanwezig zijn in de kerkzaal kunnen ook de mensen thuis hun vragen en
opmerkingen mailen of op een andere manier doorgeven.
Verslag Gemeenteavond 29-04-2021
Dit verslag van de gestreamde gemeenteavond is al gepubliceerd als een bijlage bij Fragmint en behoeft
verder geen behandeling.
Mededelingen
Corona: Ook als er binnenkort weer nieuwe en misschien strengere maatregelen bekend worden gemaakt,
blijft het principe dat onze gemeente de adviezen van de classis volgt.
Afscheidsdienst Tiny van der Schaaf: De datum voor het afscheid is vastgesteld op 12-12-2021.
Afscheid koster Sjoerd Plantinga: Binnenkort zal er ook op gepaste wijze afscheid worden genomen van
Sjoerd en Coby als kostersechtpaar. Er is gelukkig een grote groep vrijwillige kosters die een deel van zijn
werkzaamheden over kan nemen. Piet en Jantje Wiersma vormen nu het hulpkostersechtpaar.
Vacatures: Op het kerkelijk bureau ontstaan binnenkort enkele vacatures: Rina Hazelhoff en Renée Steens
gaan stoppen. Het zoeken van opvolgers heeft nog geen resultaat opgeleverd. Ook in het college van
kerkrentmeesters zijn twee vacatures en ook daarvoor geldt dat het vinden van opvolgers moeizaam
verloopt.
Vacature Tiny van der Schaaf
De verdeling van de werkzaamheden en de werktijdfactoren van de leden van het pastoresteam zien er op
dit moment zo uit:
Christien Ferrari: 1 fte – wijken 1, 2, 3, 4 ,9 en 19 – aandachtsgebied: jongerenwerk
Peter Ros: 1 fte – wijken 5, 6, 7, 8 en 10 – aandachtsgebieden: Terkaple, moderamen
Oane Dijkstra: 0,65 fte – wijken 11, 15, 16, 17 en 18 – aandachtsgebied: tehuizen
Vacature: 0,5 fte – wijken 12, 13 en 14 – aandachtsgebieden: jongeren, gezinswerk
Door de kerkenraad is een profielschets gemaakt voor het invullen van de vacature:

Profiel PGJoureca
PG Joure is een veelkleurige gemeente, waar ruimte is voor vele denkrichtingen en meningen. Ieder mens
is uniek en daarmee is geloven een persoonlijke zoektocht met Gods Woord als bron. Op die zoektocht zijn
we aan elkaar gegeven als reisgenoten. Ook is maatschappelijke betrokkenheid voor ons belangrijk. Onze
gemeente beschikt over een grote vrijwilligersorganisatie - o.a. in het pastoraat - en werkt samen met
andere kerken in Joure in een uitgebreid programma voor vorming en toerusting.
Profiel predikant
We zijn op zoek naar een predikant ter versterking van ons huidige team, die
• openstaat voor de verscheidenheid in geloofsbeleving van onze gemeenteleden,
• minimaal 5 jaar ervaring heeft in pastorale begeleiding van zowel individuen als groepen,
• inspirerend voorgaat in kerkdiensten en ervaring heeft in het leiden van uitvaarten,
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zelfstandig kan werken maar ook collegiaal en flexibel kan samenwerken,
wil meedenken over het betrekken van de middengroep (20~50) bij onze gemeente,
een eigen inbreng en creativiteit heeft als aanvulling op ons bestaande pastoresteam,
zich betrokken weet bij en actief deelneemt aan onze kerkelijke gemeente,
de Friese taal verstaat dan wel eigen wil maken,
vertrouwd is met hedendaagse media en communicatiemiddelen.

Vraag: Waarom wordt er alleen naar een predikant gezocht en niet naar een kerkelijk werker?
Reactie: De voorkeur gaat uit naar een predikant gezien de samenstelling van het team en het in te vullen
aantal preekbeurten.
Vraag: Als het profiel niet voor 100% kan worden ingevuld door een kandidaat, maar er is wel een goede
tweede of derde, wat gebeurt er dan?
Reactie: We gaan op zoek naar iemand die volledig in het profiel past.
Vraag: Waarom wordt die ervaring met uitvaarten genoemd? Dat is toch niet aantrekkelijk?
Reactie: De kerkenraad vindt dat wel van belang, omdat er steeds meer uitvaarten zijn.
Proces en besluitvorming
Na de formulering van het profiel door de kerkenraad op 24-1-2021 kan dat profiel nu – de gemeente
gehoord hebbende – definitief worden vastgesteld. Er wordt in de komende tijd een beroepingscommissie
samengesteld en benoemt door de kerkenraad. Die commissie start haar werkzaamheden in januari 2022
nadat er een akkoord van de classis is gekomen. De verwachting is dan dat de vacature medio 2022 kan
worden ingevuld. In de tussentijd zal pastor Oane Dijkstra een tijdelijke uitbreiding van zijn benoeming
krijgen en wordt een groep emeriti-predikanten ingeschakeld bij uitvaartdiensten, mocht dat nodig zijn.
Financiën
Jaarrekening 2020 college van kerkrentmeesters
Maaike Hietkamp licht de jaarrekening toe. Het jaar 2020 was, financieel gezien, een bijzonder jaar. Er waren
flink hogere baten vanuit de vaste vrijwillige bijdrage: € 13.000 meer dan begroot. Ook de collecte-opbrengsten
waren hoger dan begroot, er was een eenmalige coronagift van € 17.000 en een legaat van € 26.000.
Naast deze meevallers waren er ook tegenvallers: geen bate bij certificaat Rabobank: - € 8.000, minder
inkomsten uit activiteiten: - € 10.000 en hogere kosten voor de kerkdiensten: - € 18.000. Samengevat was het
negatieve resultaat - € 61.000, terwijl er een tekort van € 85.000 was begroot. De waarde van het banktegoed
en de beleggingen is afgenomen met € 60.000.
Begroting 2022 college van kerkrentmeesters
Ook hierbij geeft Maaike een toelichting. Er is een begroot tekort van € 6.000. De baten worden hoger begroot
dan in 2021: Huur en exploitatie gebouwen: 2021: € 47.000; 2022: € 81.000, bijdragen gemeente: 2021: €
371.000; 2022: € 396.000.
Tegelijk worden er minder lasten verwacht met betrekking tot de personele kosten: 2021: € 342.000; 2022: €
295.000.
De algemene vooruitzichten zijn dat de dalende trend van het aantal leden zal doorzetten en dat de kosten voor
gebouwen en onderhoud zullen stijgen. Het is daarom belangrijk om de leden te binden aan onze gemeente.
Vraag: Waarom is er nu al enkele jaren een tekort?
Reactie: Een aantal jaren is ervoor gekozen om pastoraat vóór “stenen” te plaatsen voor wat betreft de
financiën. Er zijn daarom gebouwen afgestoten en de opbrengsten daarvan zijn mede gestoken in het pastoraat.
Ook is afgesproken dat we daarom een aantal jaren zouden mogen interen op de reserves.
Vraag: Als er in 2022 meer activiteiten zijn, zullen de kosten voor kosters e.d. dan ook omhooggaan?
Reactie: Daar is rekening mee gehouden.
Vraag: Waar is die hogere exploitatie-opbrengst op gebaseerd?
Reactie: Op het pre-corona-jaar 2019.

2

Vraag: Het platte dak van De Oerdracht lekt en moet vernieuwd worden. Komt dat onverwachts?
Reactie: Daar was wel rekening mee gehouden, maar pas in 2023. Daarom is er iets te weinig gereserveerd.
Vraag: Is er rekening gehouden met de stijging van de energieprijzen?
Reactie: Nee, en dat zou een tegenvaller kunnen zijn.
Vraag: We hebben nog geen balans gezien. Er wordt wel heel veel geld uitgegeven.
Reactie: De gedane investeringen kwamen allemaal uit de bestemmingsreserves.
Jaarrekening 2020 college van diakenen
Meine Hoekstra geeft een toelichting. Er is een tekort van € 2.303, dat zal worden aangevuld vanuit de reserves.
Begroting 2022 college van diakenen
Ook nu licht Meine de begroting toe. Het blijft lastig om met name in deze corona-tijd een goede begroting op te
stellen. Er is een tekort begroot van € 2.530.
Vraag: Wat is “plaatselijk diaconaat”?
Reactie: Dat is de ouderenzorg, de zieken, de Soos, het Leger de Heils, de World Servants e.d.
Beleidsplan 2022-2027
Uitgangspunten bij het opstellen van het nieuwe Beleidsplan waren:
- Als basis: de verworvenheden vanuit het proces “Mienskip rond de Bron”.
- Aangevuld met doelstellingen die jaarlijks door de kerkenraad worden getoetst en eventueel bijgesteld:
Beheer gebouwen, Financiën, Pastoraat, Dienen/Diaconie, Eredienst, Communicatie, Lerende
gemeente en Duurzaamheid.
- De start is gemaakt tijdens de kerkenraadsdag van 18-09-2021.
Door de kerkenraad is tot nu toe gesproken over de onderwerpen Gebouwen, Financiën en Duurzaamheid.

Gebouwen
Het uitgangspunt is dat in deze beleidsperiode de Hobbe van Baerdt Tsjerke en De Oerdracht in bezit en gebruik
blijven. Kerkgebouwen kosten niet alleen geld, maar leveren ook geld op en ze helpen ons bij het gemeente-zijn.
Ook is er geen financiële reden om te kiezen voor één van de twee gebouwen. De focus zal de komende jaren
liggen op de (verbetering van) de exploitatie van de beide kerkgebouwen. Bij de Hobbe van Baerdt Tsjerke zal de
stichting “Vrienden van de Hobbe van Baerdt Tsjerke” daarbij een grote rol kunnen spelen. Voor De Oerdracht
zal er ook een exploitatie-commissie worden ingesteld.
Hobbe van Baerdt Tsjerke
In de Hobbe is een nieuwe verwarming geïnstalleerd en is het hele interieur inclusief de zerkenvloer verwijderd
geweest vanwege die werkzaamheden. Toen moest dat interieur weer worden teruggeplaatst. In eerste
instantie zou de lambrisering behouden blijven en ook de banken tegenover de preekstoel zouden blijven staan.
Daarnaast had de stichting Vrienden van de Hobbe van Baerdt Tsjerke een aantal wensen: de vloer zou zo vlak
mogelijk moeten zijn, de inrichting flexibel met nieuwe stapelbare stoelen en een tweetal brede doorgangen
naar de Koepel zouden gerealiseerd moeten worden. De noodzaak voor het plaatsen van een nieuw demontabel
podium c.q. liturgisch centrum zou tevens moeten worden besproken.
In overleg met architect, Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Hûs en Hiem en de burgerlijke gemeente is tot de
volgende aanpassingen besloten, die ook al zijn uitgevoerd:
- De lambrisering komt niet terug (mede door vocht en boktor);
- De banken tegenover de preekstoel worden verwijderd;
- Er wordt een nieuwe zerkenvloer gelegd op de plaats waar de banken links en rechts van de preekstoel
stonden;
- De Vegelinbank wordt onder het orgel geplaatst;
- Er worden twee “meidenbanken” herplaatst tegen de lange muur links en rechts van de preekstoel en
één tegenover de preekstoel tussen de pilaren
Er blijft dan nog een aantal zaken over om uit te voeren:
- Twee doorgangen naar de Koepel realiseren;
- Scheidingswand achter de Vegelinbank plaatsen;
- Nieuwe stoelen aanschaffen;
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Regieruimte realiseren;
De Koepel renoveren.

De Oerdracht
Ook in De Oerdracht staan er werkzaamheden op stapel:
- Het realiseren van een regieruimte in de opbergruimte rechts van de ingang naar de kerkzaal (half
december 2021;
- Aanpassen van de akoestiek in de koffiezaal (half december 2021);
- Renovatie van het platte dak (medio 2022).
Vraag: Wordt er op deze manier niet alvast voorgesorteerd op de keuze voor één van de twee
kerkgebouwen?
Reactie: Dat is niet het geval.
Vraag: Is het zo, dat de Hobbe van Baerdt Tsjerke bijna niet is te verkopen?
Reactie: Dat is waar. De stichting “Alde Fryske Tsjerken” vraagt een erg groot bedrag met daarbij nog een
flinke “bruidsschat”. Die is ook niet lage geworden nu de kerk er weer prima bij staat. Er wordt dan ook niet
meer gekeken naar deze optie
Opmerking: Er moet wel goed overleg zijn tussen de beide exploitatiecommissies, want anders zijn ze
elkaars concurrent.
Reactie: Het is van belang om de komende vijf jaar te monitoren of het lukt om de exploitatie van beide
gebouwen sluitend te krijgen. Langer dan die vijf kaar kunnen/willen we niet vooruitkijken.
Vraag: Is het zo dat de stichting Vrienden van de Hobbe van Baerdt Tsjerke het kerkgebouw commercieel
exploiteert en kan doen wat ze wil als zelfstandig rechtspersoon?
Reactie: Dat is niet het geval. De stichting is niet strikt commercieel. Er liggen hele duidelijke afspraken met
de PGJoureca. De stichting heeft als doel om zorg te dragen voor een bredere financiële basis voor de
exploitatie. Bovendien is er vastgelegd dat de meeropbrengsten uit de exploitatie, terugvloeien naar de
PGJoureca. Natuurlijk komen de investeringen die PGJoureca doet wel ten gunste van de stichting, maar ook
hier is het zo, dat de kost voor de baat uitgaat.
Opmerking: Hoe zit het juridisch precies in elkaar? Eigenlijk zou de stichting te allen tijde financiële
verantwoording af moeten leggen aan de kerkenraad.
Opmerking: De “Oerdracht-stoelen” die nu in de Hobbe van Baerdt Tsjerke staan, passen niet bij dat
gebouw en zijn gedateerd. Hoe houden we deze mooie kerk aantrekkelijk als het huis van God voor de
gemeente en als multifunctioneel centrum voor de hele Jouster bevolking. Dit is dus een oproep om
nieuwe, bij het gebouw passende stoelen aan te schaffen, desnoods via een financiële actie.
Vraag: Waarom hangt er nog één scherm en één beamer in De Oerdracht, terwijl we nu de tv-schermen
hebben?
Reactie: Er is nog geen tijd/gelegenheid geweest om ze te demonteren.
Vraag: Er zijn nu veel kosten gemaakt voor de aanschaf van die grote tv-schermen in De Oerdracht, maar
die dingen slijten ook en moeten op den duur weer worden vervangen. Was het niet goedkoper geweest
om nieuwe beamers aan te schaffen?
Reactie: We hebben voor een veel betere beeldkwaliteit en uitgebreidere gebruiksmogelijkheden gekozen.
Vraag: Moet er nu nog meer gebeuren c.q. geïnvesteerd worden in de Hobbe van Baerdt Tsjerke?
Reactie: De doorgangen naar de Koepel moeten nog worden gerealiseerd en er moet nog een
scheidingswand worden geplaatst. Voor wat betreft de renovatie van de Koepel: daar beginnen we in de
loop van 2022 over na te denken.
Rondvraag
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Opmerking: De complimenten voor de kwaliteit van beeld en geluid bij het streamen vanuit de Hobbe van
Baerdt Tsjerke.

Sluiting
Christien steekt een adventskaars aan en vraagt de aanwezigen om nu, na al die informatie over geld en
gebouwen, de blik weer even verder te richten. Het lijkt wel of we weer moeten leren om samen te leven
met verdraagzaamheid en respect. Burgemeester Aboutaleb verwoordde dat zo: “Er is een
beschavingsoffensief nodig.”
In de Adventstijd gaan we het licht in onze gemeenschap en in de wereld brengen.
Christien leest “Het volk dat wandelt in het duister…” en woorden van Sytze de Vries over “Wij staan in het
licht”.

Notulist: scriba Sabe Kracht
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