
Verslag gemeentevergadering maart 2019 
- Welkom door de voorzitter Jolanthe Jansen 
- Robert Boot presenteert de stand van zaken betreffende de herinrichting van het kerkgebouw, 

geconcentreerd rond: verwarming/duurzaamheid/isolatie. 
De begroting is bijgesteld naar beneden, men zit nu op kosten van 550.000 euro, streven is 
500.000 en dan subsidie aanvragen. Waar kon in de plannen is er bezuinigd, bij veel dingen die 
aanvankelijk aangepakt zouden worden zijn vraagtekens gezet. (bijvoorbeeld: zijn voorzet ramen 
nodig?) 
Er moeten de nodige onderzoeken plaats vinden: bouwtechnisch, archeologisch en een 
klimaatonderzoek. 
Overleg is er geweest met Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed die rapporteert aan de gemeente 
Veere. Jammer dat het verslag van de Rijksdienst zo laat binnenkwam, daar gaat de nodige tijd 
mee verloren. 
Via het kerkblad zal de gemeente op de hoogte gehouden worden van de volgende stappen. 

 
- Vragen n.a.v.: 

° Is er contact met andere kerkelijke gemeenten die hun gebouwen hebben aangepast? 
Antwoord: ja, maar elk gebouw vraagt eigen aanpak en kent eigen mogelijkheden. 

° Is 120 zitplaatsen niet te weinig? 
Antwoord: voor normale diensten voldoende en zitplaatsen (75) boven blijven.  
Opmerkingen uit de zaal: je mag er niet zomaar stoelen bij zetten, mocht het nodig zijn: er is 
altijd nog de mogelijkheid om vanuit de Klimop de dienst te volgen b.v  zoals bij een uitvaart. 
Piet Wielemaker legt de mogelijkheid van verwarmen uit: de wens is vloerverwarming door 
bodemwarmte (12-15 graden), bij gebruik van het gebouw kan je dan snel opwarmen tot 20 
graden. Verwachting is dat de kosten binnen 10 jaar terug verdiend kunnen worden. 

- Pauze 
- Vacatures: voorzitter presenteert de vacatures in de gemeente. 

 Ouderling pastoraat (voorzitter van het pastoraal overleg wijkteams) 

 2 kerkrentmeesters/ouderling 

 Jeugdouderling 

 Coördinator wijk noord 

 Leiding kindernevendienst 
Dit lijstje komt op website, weekbrief en kerkblad en zal bij de ingang van de kerk opgehangen 
worden. 

- Vragen n.a.v.:  
- Kun je niet mensen vragen voor een taak en hen vrijstellen van vergaderen in 

kerkenraadsverband?  
Antwoord: dan wordt de kerkenraad te klein, te veel werkdruk voor een te kleine groep. 

- Voorzitter sluit de vergadering, met dank aan allen die deze avond verzorgden. 
- We zingen een avondlied. 

Namens de kerkenraad, ds. Anne-Gera Los 
 

 


