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VERSLAG  
Gemeenteberaad van de Protestantse Gemeente  De Open Hof te Oud-

Beijerland 
Datum :  Woensdag 18 april 2018 
Plaats  :  De Open Hof 

Aanwezig     : Zie presentielijsten. 
Notulist Jaap Visser. 

 

1. Opening en welkom. 
Ina in ’t Veld heet iedereen welkom en opent de avond met het gedicht : 
“Hemelvaart “van Paul Coghe. 
Ds. Gertjan Robbemond en diaken Jan Uittenbroek zijn afwezig. Zij wonen de 

laatste vergadering van de classis Barendrecht bij. Vanaf 19 april horen we bij 
de nieuwe classis Delta. 

 

2. Ontwerpjaarrekening 2017 en begroting 2018 CvK. 
Penningmeester Erik-Jan Los geeft een toelichting op de jaarrekening en de 
begroting. 
Kees Wisse vraagt of hij geen vermindering verwacht van de 

verhuuropbrengsten door de komst van een grote zaal van de Evangelische 
Gemeente in Poortwijk. Het CvK denkt van niet. Het zijn vooral kleinere 

groepen die de zalen huren. 
De financiële positie van de gemeente is redelijk stabiel. Er wordt wel 
rekening gehouden met een dalend positief saldo. De inkomsten uit de VVB 

vertonen een licht dalende trend en de uitgaven zullen stijgen, o.a. i.v.m. 
toenemende kosten vanwege inflatie en wegvallen van de bijdrage vanuit de 

PKN (Centrale Kas Predikantstraktementen) aan de salarissen van de 
predikanten stopt. Op dit moment is er nog een kleine ruimte voor resterende 
investeringen. Die zal o.a. worden gebruikt voor de herinrichting van de 

huiskamer. Het resultaat van 2016 is gebruikt voor de lichtwering in de 
kerkzaal. In de toekomst zullen voor ingrijpende investeringen speciale acties 

moeten worden gehouden, zoals de actie zonnepanelen.  
 
De stand van de actie VVB 2018 is ongeveer gelijk aan die van 2017 op dit 

tijdstip. Voor 2018 verwacht hij een klein positief resultaat. 
 

3. Ontwerp jaarrekening 2017 en begroting 2018 CvD. 
Leen Vermaas geeft op beide punten een korte toelichting. Ook hier lopen de 

opbrengsten licht terug. Hij denkt dat dit komt door de vergrijzing van onze 
gemeente. Het positieve saldo is deels geïnvesteerd in de Groene Kerk. 
Er worden hier geen vragen gesteld. 

 

4. Organisatie kerkelijk bestuur, taakdragers, ambtsdragers en 
hun verkiezingen. 



Ds. Lyonne Verschoor geeft een toelichting. Als gemeentelid moet je van de 

organisatie van de gemeente en hoe dat in elkaar zit, eigenlijk zo weinig 
mogelijk merken, maar deze is wel heel belangrijk. We hebben nu een 

ingewikkelde organisatie, met veel vergaderingen, waarbij zaken vaak 
meerdere keren besproken worden. Dat schrikt mensen af. Vergaderen zien 
veel mensen als lastig en tijdrovend. Daarom streven we naar een 

eenvoudiger bestuur. Er komt een kleinere kerkenraad en het Breed 
Moderamen verdwijnt. Het Moderamen bereidt de vergaderingen voor en 

heeft de dagelijkse leiding. 
Het gevolg van deze verandering is: minder ambtsdragers en meer 
taakdragers. In de eredienst is nog maar één ambtsdrager aanwezig. Anders 

moeten ze wel erg vaak dienst doen en volgens de kerkorde mag dat. De 
opening van de dienst kan ook worden gedaan door een taakdrager. 

Taakdragers zullen de uitvoerende taken op zich nemen. We gaan dit met 
ingang van het nieuwe seizoen invoeren. Taakdragers worden niet bevestigd, 
maar wel voorgesteld tijdens een dienst en met de zegen van de gemeente 

op pad gestuurd. Ze moeten ook instemmen met de geheimhoudingsplicht. 
 

De aanwezigen geven ook toestemming aan de kerkenraad om de komende 
zes jaar zelf ambtsdragers te zoeken en te benoemen. De mogelijkheid om 

bezwaar te maken tegen voorgestelde personen en  tegen de procedure blijft 
bestaan. Evenals de mogelijkheid om kandidaten voor te dragen. 
 

5. Huiskamer De Open Hof, herinrichting en gebruik. 
Jan Middelhoek geeft een toelichting op dit onderwerp onder de titel “Tussen 

droom en werkelijkheid “. Hij schildert de ontwikkeling vanaf het jaar 2000. 
De huiskamer was bij de bouw de sluitpost op de begroting. Soms meer 
droom dan werkelijkheid. Nu is er ruimte om te investeren in de huiskamer. 

Deze moet een plaats blijven van ontmoeting: van gemeenteleden en met 
andere delen van onze samenleving. Er zijn sinds dit jaar intensievere 

contacten met de Stichting Pameijer. Er komen taalcursisten koffie drinken en 
om het geleerde in de praktijk toe te passen. Ook de samenwerking met 

Welzijn Hoeksche Waard wordt opgepakt. 
Er is intussen een begin gemaakt met de restyling van de huiskamer. 
 

6. Kunst in de Kerk. 
Na de pauze vertelt Anton van Driel wat de Commissie Kunst in de Kerk 

precies doet. Hij kondigt aan dat er in 2019 weer een musical komt. 
Afgesproken is bij de bouw van De Open Hof dat kunst/symboliek een 
belangrijk onderdeel van het gebouw is. De bedoeling is om dit regelmatig te 

evalueren. Vanavond buigen we ons over het drieluik achter in de kerkzaal. 
De symboliek: Geboorte – leven – sterven willen we houden. Evenals de rivier 

van stenen met de namen. Maar de vorm en uitbeelding op het drieluik zelf 
kan veranderen. In kleinere groepjes wordt hierover doorgepraat en daar 

komen allerlei suggesties uit. 
De Commissie neemt deze suggesties mee om hun ideeën verder uit te 
werken. 

 

7. Sluiting. 
Lyonne Verschoor sluit de avond af en laat ons een canon zingen. 
Daarna is er nog gelegenheid om met elkaar na te praten en voor onderling 
contact. 


