Uitnodiging voor de gemeentevergadering
van de Protestantse Gemeente Vlieland
op woensdag 11 december 2019
Aanvang: 15.00u in de kerk

Agenda:
•

Ontvangst met koffie / thee

•

Welkom

•

Mededelingen en vaststelling agenda

•

Benoeming van een kerkrentmeester
De kerkenraad stelt aan de gemeente voor dat de heer Olchert Brouwer wordt benoemd tot kerkrentmeester (niet bevestigd in het ambt van
ouderling). De materiële zaken van de gemeente zullen dan behartigd
worden door Jaap van der Kooij, Olchert Brouwer en Harry de Wit als
administrateur-op-afstand.

•

Stichting Beheer Kerkgebouw

•

Nadere informatie over de samenwerking met Harlingen

•

Nadere informatie over aanstelling predikanten ad interim

•

Financiële zaken

•

Rondvraag

•

Sluiting

(voor toelichting: zie ommezijde)

Toelichting:
Algemeen:
Het is zeer verheugend dat een aantal mensen daadwerkelijke medewerking heeft
toegezegd op of na de gemeentebijeenkomst van oktober. De bezorging van de
Kerkbel wordt voortaan behartigd door een groepje vrijwilligers. De kerkenraad telt
momenteel zes leden (twee diaken, twee ouderlingen, één ouderlingkerkrentmeester en één predikant). Daarnaast kan vandaag een kerkrentmeester benoemd worden.
Per agendapunt:
Op korte termijn zal de Stichting Beheer Nicolaaskerk Vlieland worden opgericht met
een voorlopig bestuur van drie leden. Uiteindelijk wordt gestreefd naar een bestuur
van negen leden uit de volle breedte van de Vlielandse samenleving. Deze bestuursleden zullen de coördinatie van verschillende taken op zich nemen, bijvoorbeeld het
contact met de verschillende groepen vrijwilligers en de administratie van de verhuur
van het gebouw. In de loop van het volgend jaar zullen dan de onderhandelingen beginnen over de voorwaarden waaronder het beheer van het kerkgebouw kan worden
overgedragen door de Protestantse Gemeente Vlieland aan de stichting. Hiervoor is
onder meer goedkeuring door de classis Friesland noodzakelijk en zeker ook instemming van de gemeente.
Een peiling op de vergadering van oktober liet een voorkeur zien voor het zelfstandig
blijven van de kerkelijke gemeente op Vlieland, indien dit mogelijk is. Aan gezien Harlingen niet zit te wachten op het helpen organiseren van Vlielandse aangelegenheden
en omgekeerd ook niet, moet verkend worden op welke punten wel samenwerking
gewenst is, omdat die tot voordeel voor beide partijen is. Hiervoor kan een samenwerkingsovereenkomst gesloten worden, waar alle andere zaken buiten blijven. Eerst
en vooral denken we aan het gezamenlijk beroepen van een predikant, c.q. het aanstellen van een kerkelijk werker. De gemeente van Vlieland is volgens de kerkelijke
regels te klein en te broos om dit op eigen kracht te kunnen en mogen doen; Harlingen is daarvoor niet kapitaalkrachtig genoeg. In januari 2020 zullen de gesprekken
over samenwerking worden voortgezet.
Afspraken zijn gemaakt met ds Jaap Meijer uit Bennekom voor tijdelijke inzet in de
maanden september t/m december 2020. Aan de heer Aad van Enthoven zal gevraagd worden of hij voor de eerste maanden van 2021 voor een vergelijkbare functie
beschikbaar wil zijn, met de mogelijkheid aan beide kanten om tot medio 2020 te besluiten af te zien van een dergelijke inzet, indien de situatie verandert.
De jaarrekening 2018 is beschikbaar, het opstellen van de definitieve begroting voor
2020 is nog niet klaar.

