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1. Opening 

Piet Mosterd, voorzitter van de Kerkenraad, heet allen hartelijk welkom op deze eerste gemeenteavond sinds maart 

2020. Hij opent de avond met een op het mistige weer van deze ochtend geïnspireerd gedicht. 

   Vaak is het mistig om mij heen 

   Waar moet ik langs, voel mij alleen 

   Oh, God van licht en zonneschijn 

   Wil in de mist rondom ons zijn 

 

2. Diaconaal PKKS collectedoel 2022 

In 2022 zullen de collectes, die tijdens de PKKS-diensten gehouden zullen worden, worden besteed aan één 

gemeenschappelijk doel: de “Delhi Brotherhood Society” in India (https://www.delhibrotherhood.org/). 

Ds. Wiegers geeft uitleg: hij is tijdens zijn studieverlof in contact gekomen met deze organisatie, die is verbonden 

aan de van oorsprong Anglicaanse “Broederschap van het Klooster van de Opgestegen Christus”. De broeders van 

dit klooster organiseren diverse sociale projecten in de stad Delhi, waaronder: 

- Opvang, eten en onderwijs voor straatkinderen. 

- Opvang voor (dakloze) oudere vrouwen. 

- Hulp aan dalits (kastelozen). 

- Opvang voor lepra-patiënten. 

Zij betekenen daarmee een zonnestraaltje in het leven van kansarmen. Daarnaast verlenen zij ook hun medewerking 

aan diverse kerken in de stad.  

Er wordt nog bekeken aan welk specifiek project de diaconale PKKS-collectes zullen worden besteed. 

 

3. Begroting College van Kerkrentmeesters 2022 

Martin Bos, penningmeester van het CvK, geeft een toelichting op de begroting van 2022. 

• Totale baten: 203.692 euro 

De opbrengst van kerkbalans is begroot op 167.500 euro. Overige opbrengsten zijn onder andere de 

verhuursopbrengsten en de renteopbrengsten.  

• Totale lasten 228.315 euro 

De pastoraatslasten zijn begroot op 128.100 euro. Overige lasten zijn onder andere de verzekeringen, 

energiekosten en de afschrijvingen van ’t Langhuus en de aangeschafte vleugel. 

• Het operationeel resultaat is een tekort van 24.623 euro. 

 

4. Protestantse Kerken Klein Salland (PKKS) 

Ds. Martje Veenstra geeft de stand van zaken weer. 

• Eind 2019 was de samenwerking al mooi op gang, maar corona gooide roet in het eten: elke gemeente zakte 

weer wat terug op het eigen eilandje, hoewel predikanten, diaconale raden en de colleges van kerkrentmeesters 

(digitaal) contact bleven houden. Daarbij: er moesten afspraken gemaakt worden over eenduidige coronaregels. 

• Vanaf juni 2021 wordt het PKKS-verband weer nieuw leven ingeblazen, en wordt gekeken hoe we samen verder 

kunnen gaan zodat het geloof in Salland behouden blijft. Het doel is en blijft dat elk dorp een eigen 

kerkgemeenschap houdt, met een eigen predikant als boegbeeld. 

• Het aansturend orgaan van de PKKS is het “Breed Overleg”. Voorzitter Egbert Gritter zal proberen regelmatig 

een update van de stand van zaken te verzorgen voor de diverse kerkbladen. 

• Doordat de maatschappij verandert, zijn er minder vrijwilligers. Mede om die reden wordt aangestuurd op één 

gezamenlijk kerkelijk bureau. 

• De komende tijd zal de focus onder andere liggen op het gelijktrekken van de aanvangstijden van de 

kerkdiensten, het digitaal collecteren en een vernieuwde opzet van de Kerkenraden. Ook zal worden gekeken 

naar de bevoegdheden van voorgangers: wie mag wel of niet voorgaan? 

• Het proces rondom een gezamenlijk kerkblad ligt stil en wordt in een later stadium wellicht opgepakt. 
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5. Hoe gaan we verder in coronatijd 

Scriba Johanna Boverhuis vertelt, naar aanleiding van de persconferentie van 2 november, wat de nieuwe regels 

zijn: 

- Verplicht gebruik van het mondkapje bij het lopen in de kerk en in ’t Langhuus. Het mondkapje mag af, als men 

zit. 

- Meer afstand tussen de stoelen in de kerk en de stoelen in ’t Langhuus. 

- Voor toegang tot ’t Langhuus wordt de QR-code verplicht. 

- Wederom: aanmelden bij de scriba voor de kerkdiensten (er mogen maximaal 100 personen in de kerk). 

- Het koffiedrinken na de dienst vervalt. 

Wat blijft hetzelfde: “bij klachten, blijf thuis!” en het gezamenlijk zingen na de preek. 

De nieuwe regels zijn op sommige punten strenger dan door de overheid bepaalt, maar “we willen als kerk meedoen 

aan het oplossen van het coronaprobleem en onze solidariteit betuigen naar de ondernemers en inwoners van 

Wijhe”. 

 

6. Rondvraag 

- Wat is de reden dat, als ds. Veenstra er niet is, er geen kindernevendienst is? 

Aan het begin van de coronapandemie is (ook) de kindernevendienst gestopt. Langzamerhand mocht er steeds 

meer en was er af en toe weer kindernevendienst. Het lag in de bedoeling om per 1e Adventzondag volledig te 

starten, ook met lectoren etc.. Maar dat staat nu dus weer op losse schroeven.  

Daarbij waren de afgelopen periode slechts 3 personen beschikbaar die kindernevendienst geven. Gelukkig 

wordt dat aantal de komende maanden verhoogd tot 5.  

 

7. Sluiting 

De vergadering wordt afgesloten met het gezamenlijk bidden van het “Onze Vader”. 

 


