Vanuit de Kerkrentmeesters november 2020
We zitten met elkaar nog steeds in coronatijd.
Dat betekent voor de kerkrentmeesters van onze gemeente dat ze vooral veel online werken. We
overleggen per telefoon, per mail of als we elkaar toevallig zien tijdens één van de kerkdiensten.
Maar het noodzakelijke werk gaat gewoon door. We hebben net als de diaconie de collectes
hervat via een overschrijving met vermelding van het collectedoel op de liturgie.
Na de jaarrekening 2019 hebben we ook het begrotingstraject voor het nieuwe boekjaar 2021
netjes afgerond. U vindt de versie op onze website (www.damsterboord.nl/anbi/).
Inmiddels zijn ook de andere belangrijke voorbereidingen voor het nieuwe boekjaar weer op gang
gebracht:
•

•

•

•

•

•
•

Bij de actie Kerkbalans 2021 zullen we extra aandacht besteden aan de vrijwillige
bijdrage. We schreven er eerder al over. We doen een appèl op onze leden om goed te
kijken naar hun bijdrage. Met name het handhaven van een voltijds predikantsplaats, na
het emeritaat van Jan Wilts, hangt af van de ledenbijdrage voor onze gemeente, het
zogenaamde levend geld.
We blijven aandacht hebben voor de staat van onze gebouwen en noodzakelijke
reparaties, zoals recent aan onze buitenverlichting, gaan gewoon door. We krijgen
regelmatig klachten over het bruggetje als verbinding naar Kerkenheem. Voor mensen
die wat minder mobiel zijn is het soms een brug te ver, een onneembare verbinding. We
kijken op dit moment naar een oplossing voor deze brug.
Ook de personele zaken lopen gewoon door. Zo is in oktober onze koster Martina
Panman uit dienst gegaan. Ze was koster sinds april 2015, maar fysiek werd het
kosterschap te zwaar. Onze waarnemend koster, Reinder de Jager, neemt het stokje van
haar over. Hij is nu sinds oktober waarnemend af. Natuurlijk staan we tijdens een
zondagse dienst nog stil bij het afscheid van Martina.
Binnen onze werkgroep hebben we aan Evert Benthem gevraagd of hij ouderling en
Collegelid wil worden. Het verheugt ons dat hij dat positief heeft beantwoord. Zoals het nu
lijkt kan hij op nog dit jaar bevestigd worden.
We zoeken nog steeds een nieuwe voorzitter. Henk van Dijk is voorzitter ad interim, na
het vertrek van Douwe Hollenga. Dus gegadigden kunnen zich bij Henk van Dijk of mij
melden.
Ook aan de totstandkoming van de pioniersplaats ‘Overstag’, hebben we als
kerkrentmeesters een bijdrage kunnen leveren.
Voor volgend jaar staat de begraafplaats in Middelbert als aandachtspunt op onze
agenda. Vorig jaar hadden we te maken met veel omgewaaide bomen en ook het
onderhoud op de begraafplaats komt vaak aan de orde. Soms helaas ook omdat er
klachten zijn over de staat van het groenonderhoud. We willen kijken welke
mogelijkheden er zijn voor een duurzame oplossing.

Coronatijd. Op veel plaatsen komt veel tot stilstand. Ook de kerkrentmeesters hebben moeten
improviseren. Tot nu toe zijn we in staat om op afstand veel dingen te laten lopen. We zijn blij
met zo’n creatieve en gemotiveerde werkgroep.
Henk van Dijk, voorzitter.
Henk Heidekamp, secretaris.

