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Intussen zijn ook de nieuwe stoelen in de
kerk geplaatst. Die stoelen zullen in deze
opstelling blijven staan, zodat we in de ruimte
vóór de voorste pilaren heel flexibel zijn i.v.m.
bijvoorbeeld avondmaal, speciale diensten of
zangavonden. We zijn nog steeds heel dankbaar voor hoe het tijdens de verbouwing
allemaal is gelopen en voor alle mensen die
daarbij hebben geholpen.

Verbouwing kerk
Verbouwing kerk. In onze vorige nieuwsbrief
bent u geïnformeerd over de voortgang van
de verbouwing. In deze nieuwsbrief kunnen
we bijna de afronding daarvan met u delen.
Komende maandag zal gestart worden met
het plaatsen van de nieuwe banken en naar
verwachten zal dat twee weken in beslag
nemen en dan is echt alles klaar. De vloerverwarming is de afgelopen tijd getest en
gefaseerd opgestart waarbij er steeds een
graadje meer bij is gekomen en dat gaat
gelukkig allemaal goed. Er hangen nu slimme
thermostaten in de kerk die de kosters vanuit
huis kunnen bedienen. De pomp is ook
vervangen en dat scheelt ook aanzienlijk in
het stroomverbruik. De nieuwe vloerverwarming is in een veel kortere tijd opgewarmd
wat ook aanzienlijk scheelt aan gas. Voordeel
is ook dat de verwarming bestaat uit 2 gedeeltes. Het gebied vóór de voorste pilaren kan
apart verwarmd worden wat goed genoeg is
voor kleine bijeenkomsten. De hal en de
consistorie kunnen nu ook apart warm
worden gestookt.

‘Open kerk’
Er zal op zaterdag 11 december van ‘open
kerk (huis)’ gehouden worden voor iedereen
die daar belangstelling voor heeft (nadere info
hier over volgt nog). Er zullen dan nog
beelden getoond worden m.b.t. het verloop
van de verbouwing en er zijn mensen aanwezig om zaken toe te lichten. We hopen op
veel belangstelling, ook met name van omwonenden die zeker wel eens wat overlast
hebben ondervonden van de werkzaamheden. Maar uiteraard is iedereen welkom.
Onderstaand volgt een financieel overzicht
van het hele traject.

Kosten verbouwing
Sloopwerk en afvoeren oude vloer
Materialen vernieuwen/uitbreiden elektra
Vloerverwarming en nieuwe ketels
Nieuwe vloer
Materialen en arbeid verbouwing
Materiaal schilderwerk
Vernieuwing/uitbreiding apparatuur
Overige bijkomende kosten

€
€
€
€
€
€
€
€

Totaal
Af: biddagcollecte/giften
Af: gift nieuwe camera

€ 101.606
€ -31.995
€ -4.000

nihil
6.354
17.000
35.677
25.143
2.376
13.589
1.467

Per saldo
Kosten nieuw interieur
Nieuwe banken
Nieuwe stoelen
Af: gift speciaal voor dit doel
Per saldo

(geheel door vrijwilligers)

€ 65.611
€ 152.117
€ 60.500
€ -200.000

Resteert totaal ten laste van voorziening onderhoud
We hadden hiervoor in de voorziening € 100.000 opgenomen

€

12.617

€

78.228

Beheerders Stoplicht

Met veel enthousiasme zijn Lia en Jacco
Oosterlee (foto 1) samen met Klaas en Gerlinda
van Ledden (foto 2) gestart als beheerders van
het Stoplicht. Ze hebben een aantal zaken al
aangepakt om hun persoonlijke twist er aan te
geven. Samen met hen gaan we de komende
tijd kijken naar zaken als de inrichting en het
vervangen van het oude meubilair. Vanaf deze
plek nogmaals succes toegewenst.

Duurzaamheid
Zoals eerder vermeld zijn we nog steeds
bezig met duurzaamheid. Afgelopen jaren zijn
er veel energiebesparende maatregelen genomen, liggen er zonnepanelen op het
Hervormd Centrum en Stoplicht en onderzoeken we of er mogelijkheden zijn om dat verder
uit te breiden naar andere gebouwen. Slimme
thermostaten, nieuwe ketels, muurisolatie etc.
Afgelopen jaren is het bedrag wat we betalen
voor energie met enige duizenden euro’s
gedaald. Bij al deze maatregelen nemen we
uiteraard ook de overwegingen mee hoe
toekomstbestendig diezelfde gebouwen nog
zijn. Voorbeeld is dat we nu weer te maken
hebben met problemen met het dak van het
Hervormd Centrum.

Prognose 2021
We verwachten het jaar 2021 te kunnen
afsluiten met een klein positief saldo. De
lagere inkomsten Hervormd Centrum (minder
verhuur en catering door enerzijds corona en
anderzijds meer eigen gebruik voor de jeugd)
worden dit jaar gecompenseerd door lagere
kosten voor de kerkelijk werker (openstaande
vacature).

Bijbels kerkenraadsbanken

Begroting 2022

Dankbaar vermelden we hier ook nog dat er
nieuwe bijbels geschonken zijn voor in de
kerkenraadraadsbanken, die teruggeplaatst
zullen worden op het podium.

Afgelopen 4 jaar hebben we als college
prijsstijgingen vrijwel geheel kunnen opvangen binnen de eigen begroting zonder de
gemeenteleden structureel te hoeven vragen
om een hogere bijdrage. Om voor 2022 een
sluitende begroting te kunnen realiseren
zullen we dit nu wel moeten doen. De
inkomsten uit verhuur en catering Hervormd
Centrum schatten we blijvend € 10.000 lager
in dan voorheen. We gebruiken de zalen door
met name toegenomen jeugd vaker zelf. Dit
betekent dat de inkomsten uit collecten en
vrijwillige bijdragen komend jaar met
4% zullen moeten stijgen.

Tuin pastorie
Zoals reeds eerder in de Zaaier vermeld zal
de vertrouwde hovenier Henk Vink uit Schelluinen aan het einde van het jaar stoppen met
zijn bedrijf en dus ook met het onderhoud van
de pastorietuin. Op die oproep voor vrijwilligers voor het klein onderhoud heeft intussen
één persoon gereageerd. Wellicht wilt u als
lezer van deze nieuwsbrief hier nogmaals over
nadenken. Intussen hebben wij een traject
opgestart voor het zoeken van een nieuwe
hovenier door het opvragen van offertes.
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