Verslag van de gemeenteavond van de PKN-gemeente te Menaam
gehouden op 26 november 2018 in It Nije Ein van de kerk
Aanwezig: ± 65 gemeenteleden (incl. de kerkenraad)
Verslag: Nieske Coster-van der Pol
1. Opening
Klaas de Graaf, voorzitter van de kerkenraad, heet iedereen van harte welkom op deze
gemeenteavond.
Ds. van Olffen opent vervolgens de avond met het lezen van Openbaring 3:14-20 en geeft een
korte uitleg. Daarna gaat hij voor in gebed.
2. Presentatie over Schuldhulpmaatjes door Arjen Bakker
Gemeentelid Arjen Bakker vertelt dat hij, na een oproep op een gemeenteavond van twee jaar
geleden, zich heeft aangemeld als schuldhulpmaatje. Met vijf anderen heeft hij drie
zaterdagen de cursus voor schuldhulpmaatje gevolgd. Op de cursus heeft hij o.a. geleerd hoe
mensen in de schulden zijn gekomen en wat er achter zit, over de regelgeving, de
hulpverlening en de techniek van financiën. Hij is nu gecertificeerd schuldhulpmaatje.
Een schuldhulpmaatje is een vrijwilliger, die naast degene staat die hulp vraagt. Hij/zij is geen
hulpverlener vanuit een officiële instantie. Sinds de certificatie zijn vier hulptrajecten opgezet.
Afgesproken is om de schuldhulpmaatjes zo goed mogelijk te verspreiden over de gemeente
Waadhoeke, zodat iemand uit Menaam die hulp zoekt geen schuldhulpmaatje uit Menaam
krijgt, maar ergens anders vandaan. Hoe verder iemand in de schulden zit, hoe moeilijker het
is dit weer op te lossen. Het is dus zaak om, als men in de financiële moeilijkheden zit, zo
gauw mogelijk hulp te vragen.
Er is een landelijke vereniging die contacten met de overheid onderhoudt en de lokale
afdelingen op de hoogte houdt van nieuwe regels.
Als iemand schuldhulpmaatje wil worden dan kan men zich aanmelden bij dhr. Adriaan Stap,
die vanavond ook aanwezig is. Informatie is ook te vinden in de aanwezige folders of op
website www.schuldhulpmaatje.nl/waadhoeke.
Arjen wordt bedankt voor zijn toelichting en het is altijd mogelijk om bij vragen c.q.
opmerkingen contact op te nemen met hem.
3. Mededelingen vanuit de kerkenraad
 De gemeente wordt voortaan via het Tsjerkeblêd geïnformeerd over nieuws uit de
classis.
Op dit moment begint de nieuwe classis vorm te krijgen en de classispredikant heeft
de opdracht gekregen de plaatselijke gemeenten te stimuleren elkaar te gaan
ontmoeten. Dit kan o.a. door kanselruil, gezamenlijk vieringen, overleg met kerken in
de regio, etc.
 De kerkrentmeesters hebben de volgende mededelingen:
- Het nieuwe meubilair in It Nije Ein is mogelijk gemaakt door een nalatenschap.
Zonder deze nalatenschap was het onmogelijk geweest dit aan te schaffen.
- De opbrengst van de 'omkeercollecte' is gebruikt voor de aanschaf van de
scheidingspanelen. Deze worden gebruikt om It Nije Ein of een deel/delen af te
kunnen schermen.
- Vorige week zijn de tijdelijke symbolen op de deuren van toiletten en stookruimte
vervangen door geschilderde teksten. Deze zijn in het Fries, maar wel zodanig dat
het ook voor niet-Friezen duidelijk is.
4. Zegenen andere levensverbintenissen door ds. van Olffen
Een toelichting over dit onderwerp is als bijlage bij de uitnodiging voor deze gemeenteavond
gevoegd. Ds. Van Olffen geeft nog een korte mondelinge toelichting over het inzegenen van
een huwelijk tussen man en vrouw en het zegenen van een huwelijk tussen twee mannen of
twee vrouwen. Twee verschillende woorden voor precies hetzelfde.
Het zegenen van andere levensverbintenissen is een voorgenomen besluit van de
kerkenraad, deze komt er op terug en neemt dan een besluit.
Een gemeentelid zegt het te betreuren dat er een verschil wordt gemaakt tussen zegenen en
inzegenen.
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5. Voorstel vervallen ingang van de kerk
Ook voor dit voorstel is een bijlage bij de uitnodiging gevoegd.
De kerkrentmeesters willen graag uitzoeken hoe de temperatuur in de kerk aangenamer kan
worden gemaakt met minder kosten en willen daarvoor graag zaken uitzoeken en eventueel
zaken kunnen uitsluiten.
Vragen en/of opmerkingen:
 Bij diensten waar een grote opkomst wordt verwacht, bijvoorbeeld op kerstavond, zijn
beide deuren open.
 De uitgang bij de toren wordt een nooduitgang. De deur wordt met een draaiknop
uitgerust waardoor de deur, in geval van nood, gemakkelijk te openen is.
 Een gemeentelid, dat voor sluiting van één deur is, vroeg zich af of het niet mogelijk is
om op de tuinen rond de kosterswoning een parkeerplaats te maken zodat de afstand
naar de kerk voor mensen die slecht ter been zijn, kleiner wordt.
 Tijdens de kerkdiensten kunnen kerkgangers die slecht ter been zijn parkeren bij de
ingang van de kerk. Bij orgelconcerten e.d. is het hek half dicht. Parkeren bij de
ingang is dan niet mogelijk is, zodat ingeval er iemand onwel wordt, er ruimte is voor
een ambulance. Groepen en koren die aan een kerkdienst meewerken mogen bij de
ingang alleen lossen en laden, maar niet parkeren.
 Het is heel donker op het kerkhof als men op avond vanaf de Greate Buorren naar de
ingang van de kerk loopt. Is het mogelijk om verlichting op het kerkhof aan te
brengen?
De vragen en opmerkingen worden meegenomen naar de kerkenraad. Ook is er een
schriftelijke reactie binnengekomen van een gemeentelid die tegen sluiting van een ingang is.
Ook deze wordt meegenomen naar de kerkenraad.
Het sluiten van een ingang is een proef. Via de nieuwsbrief en het Tsjerkeblêd wordt de
gemeente ingelicht over het tijdstip wanneer de proef begint.
De voorzitter bedankt voor het vertrouwen en zegt toe dat de kerkenraad er te zijner tijd op
terugkomt.
6. Begroting 2019 Diaconie
Jan Kloosterman licht de Begroting 2019 van de diaconie toe.
De inkomsten bedragen € 16.346,00 en de uitgaven € 17.515,00 zodat er een begroot tekort
is van € 1.169,00
Door een herziening van de pachten zijn de inkomsten hiervan € 2.636,00 hoger begroot dan
voor 2017. Doordat de pachten zijn uitbesteed bij KKG is de post “Kosten overige
eigendommen en inventarissen” hoger begroot dan in 2017.
Dat de opbrengst van de pachten in 2017 maar € 775,00 was, komt mede door de overgang
naar KKG. Het overgrote deel van de pachten is pas in 2018 ontvangen.
Het idee voor het ontwikkelen van volkstuintjes door de diaconie voor mensen die het
financieel minder hebben, wordt door een gemeentelid weinig zinvol genoemd. Driekwart van
de volkstuintjes waar hij zicht op heeft, wordt niet gebruikt. Dit wordt meegenomen.
De diaconie krijgt twee keer per jaar een uitdraai met daarop het totale bedrag van wat
gemeenteleden hebben afgedragen aan Kerk in Actie.
Jan wordt door de voorzitter bedankt voor zijn toelichting.
7. Begroting 2019 Kerkrentmeesters
Jelmar Lautenbach licht de Begroting 2019 van de kerkrentmeesters toe.
De kerkrentmeesters hebben hoop en vertrouwen in de toekomst en willen investeren in de
gemeente. Daarbij wordt gedacht aan een verbetering van beeld en geluid in de kerk, de
aantrekkelijkheid van diensten door medewerking van bijvoorbeeld een koor of groep, een
betere bereikbaarheid van de kerk voor rollators en kinderwagens, een fietsenstalling,
opwaardering van het kerkhof met bankjes, het houden van lezingen e.d. Ook wil men kijken
of er iets met het baarhok kan worden gedaan als plaats voor de tienerdienst en plaats voor
kleine herdenkingen. Een en ander moet nog vorm krijgen.
De kerkrentmeesters willen inventariseren wat de kosten aan alle gebouwen voor de komende
jaren zullen zijn, zodat er een meerjarenbegroting kan worden gemaakt.
Ook wordt er gereserveerd voor kosten aan de begraafplaats. Daarbij kan gedacht worden
aan kosten voor het snoeien van de bomen rond het kerkhof.
De begrote inkomsten over 2019 bedragen € 175.836,00, de totale uitgaven bedragen
€ 188.887,00, zodat er een begroot tekort is van € 13.501,00. Voor de begraafplaats wordt
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een positief saldo verwacht van € 3.750,00, zodat het totale tekort (inclusief begraafplaats)
uitkomt op € 9.301,00.
Een gemeentelid geeft de tip om, als er iets wordt gedaan aan het gymnastieklokaal voor de
omvorming tot een multifunctioneel centrum, mogelijk werkzaamheden gecombineerd kunnen
worden.
Ook Jelmar wordt bedankt voor zijn toelichting.
8. AVG
Hieke Lycklama à Nijeholt licht dit punt toe.
De kerkrentmeesters hebben beleid in het kader van de AVG gemaakt. Dit beleid komt
binnenkort op de website te staan. Eén keer per jaar wordt dit beleid geëvalueerd.
Gegevens worden niet zonder toestemming van de betrokkene aan andere instanties
gegeven.
Wel wordt geprobeerd om de gemeente levend te houden en dat er om elkaar gedacht kan
worden. Als iemand ziek is wordt deze om toestemming voor publicatie op de nieuwsbrief
gevraagd zodat er een kaartje kan worden gestuurd. Adventskalenders en dagboekjes worden
gewoon bij de betrokkenen bezorgd.
Foto’s mogen alleen van de voorste twee rijen worden genomen. Hier wordt een bordje
geplaatst met de vermelding dat het mogelijk is dat als men daar zit men op de foto komt.
Mensen die dat niet willen kunnen een andere plaats zoeken.
9. Rondvraag
 Bij de uitnodiging voor de gemeenteavond was ook een bijlage over de uitgifte van
een perceel landbouwgrond in erfpacht gevoegd. De pacht, waarvan de
aanvangscanon € 600,00 bedraagt, ligt niet voor 26 jaar vast. De pachten gaan op en
neer met de landelijke norm.
 De vraag of het mogelijk is of de bezoekdienst nieuw-ingekomenen kan vragen voor
deelname aan het verjaardagsfonds wordt meegenomen naar de kerkenraad.
 Vorige week was voor het eerst de hele dienst te volgen via de beamer. Het
beamteam dat bestaat uit Arjen Bakker en Dirk Coster, zal proberen om een iets
groter lettertype te gebruiken en om de noten toe te voegen. Soms verschilt de tekst
of het aantal coupletten met wat de organist heeft. Dit moet goed worden
gecommuniceerd. Aan de lampen die er voor het scherm hangen wordt gewerkt.
Ook worden er mensen gezocht die bij afwezigheid van het beamteam, de knoppen
kunnen bedienen. De kerkrentmeesters zijn druk bezig met het oplossen van de
problemen rond de betrouwbaarheid van de beamer. Zij willen investeren in de
bediening ervan. Als dat gerealiseerd is, moet de bediening heel gemakkelijk zijn.
 Alle grafstenen zijn in kaart gebracht. Bijzondere stenen worden niet weggedaan,
maar blijven zo veel mogelijk staan. Om ruimte op het kerkhof te creëren worden
bepaalde rijen niet meer uitgegeven.
 Een gemeentelid wil graag dat dominee direct bij binnenkomst op de preekstoel gaat.
Achterin de kerk is dominee achter de avondmaalstafel niet te zien. Dit punt wordt
meegenomen naar de kerkenraad.
De kerkrentmeesters zijn zich aan het oriënteren op de aanschaf van een camera, die
gericht kan worden op de avondmaalstafel, de preekstoel, het dopen en het orgel.
 Tot slot worden de kerkrentmeesters nog gecomplimenteerd voor de prachtige
verbouwing van de kerk. Dit wordt door de aanwezigen met applaus onderstreept.
10. Sluiting en informeel samenzijn
De voorzitter sluit de gemeenteavond met het lezen van “Dromen van een nieuwe wereld” uit
“Zomaar voor jou” van Phil Bosmans.
De aanwezigen worden bedankt voor hun aanwezigheid en inbreng en een welthuis gewenst.
Onder het genot van een hapje en een drankje wordt nog wat nagepraat.
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