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In vervolg op het verslag van vorig jaar heb ik onderstaand overzicht van de besproken en 

afgehandelde zaken van de kerkenraad omschreven. 

Naast de gebruikelijke kerkdiensten waren daar weer de gebruikelijke voorbereidingen rond de 

erediensten van Pasen (40 dagentijd en Palmpasen), de wandeling op Hemelvaartsdag, de 

Kerstviering (Kerstspel) en de afsluiting van het jaar op Oudejaarsavond (Herdenking overleden). 

Voorts waren er de voorbereidingen voor de Wereldgebedsdag en de open luchtdienst (ging niet 

door). Tevens werden elke zondag zieken of eenzame Vlielanders bezocht waarbij de bloemen uit de 

kerk als groet van de gemeente werden gebracht. Ook zijn er twee gezamenlijke diensten gehouden 

met de Rooms Katholieke Gemeente op Vlieland en een zangdienst met de Vrijgemaakte 

Gereformeerde groep Vlieland. 

Voorts zijn er de volgende zaken gebeurd. 

 Het verwerken van de plannen voor een stilte centrum. 

 Gesprekken en aanvragen voor en over subsidies van kerkgebouw en de verlenging van de 

predikanten plaats. 

 Schoonmaak van de kerk, o.a. de kroonluchters en kansel 

 Het organiseren en houden van kindernevendiensten. 

 Het doornemen en bespreken van Predikanten en organisten rooster. 

 Het voorbereiden van kerkelijke huwelijke en doopdiensten. 

 Lessen levens beschouwelijk onderwijs op de basisschool. 

 Het opstellen van de liturgieën van diverse diensten. 

 Werkzaamheden ter verbetering van de geluidsinstallatie. 

 Het uitnodigen en houden van twee gemeente vergaderingen waarvan één met lunch. 

 Het inrichten van de kerk voor bijzondere diensten (bloementafel, kerstboom, enz.). 

 Het regelen van het onderhoud van de armenhuis tuin. 

 Het voeren van gesprekken over de verkoop van de armenhuis tuin. 

Naast deze genoemde zaken zijn er nog diverse kleinere onderwerpen besproken op de tien 

gehouden kerkenraad vergaderingen (eigen verslagen) en deze onderwerpen zijn afgehandeld of 

doorgeschoven naar volgend jaar. 

Naast het gebruik van de kerk voor onze erediensten werd het gebouw ook gebruikt voor: 

 Kerkdiensten Rooms Katholieke Gemeente op Vlieland. 

 Kerkdiensten Vrijgemaakt Gereformeerde groep Vlieland. 

 De Concerten bij Kaarslicht. 

 Muziek uitvoeringen van de plaatselijke zangverenigingen.  

 Rondleidingen door eigen gastvrouw. 

 Rondleidingen door het Trompshuis. 

 4 mei herdenking. 

 Openmonumenten dag. 



 In de Great Wilde Open. 

 Film opname “Dr. Deen” 

 Opname tv-programa VPRO. 

 Diverse burgerlijke huwelijks voltrekkingen. 

 Diverse uitvaart plechtigheden. 

 Verhuur voor lezingen van en aan diverse bedrijfsgroepen.  

 Presentatie van  plaatselijk muzikaal onderwijs. 

De kerkenraad wil als laatste alle vrijwilligers die ons op enige wijze hebben geholpen bedanken voor 

hub inzet en tijd. 

 


