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Voor de gemeenteleden die de gemeenteavond van 16 januari j.l. niet konden bijwonen is 

hierna een korte impressie van deze avond opgenomen. De opkomst en belangstelling op 

deze avond stemde tot tevredenheid en ook vonden de behandelde onderwerpen in het 

algemeen brede instemming bij de aanwezigen. 

Na de inleiding van de avond met een gebed door de kerkenraadsvoorzitter kwamen 

achtereenvolgens aan de orde, de renovatie van de vm. kosterij Buorren 19, de plaatsing van 

videopresentatieschermen voor de liturgie c.a. in de kerk en tenslotte de kerkelijke 

financiën, waaronder de jaarrekening 2017. 

De renovatie van Buorren 19 werd via een presentatie op scherm uitvoerig toegelicht 

namens het architectenbureau Kijlstra en Brouwer te Beetsterzwaag. Aan de hand van het 

(schets)bouwplan werd toegelicht hoe de huidige woning en bijgebouw wordt opgedeeld in 

een (te verhuren) woongedeelte (bestaande uit een grote woonkamer en ruime eetkeuken 

met grote erker)  aan de tuinzijde en een vergadergedeelte c.a. met  keuken voor kerkelijk 

gebruik aan de zijde van de Agneskerk. De bovenverdieping gaat drie slaapkamers en een 

badkamer herbergen en aan de achterzijde van het gebouw komt een gezamenlijke ingang 

met afzonderlijke toegangsportalen tot woon- en kerkgedeelte. Ook de lange gang en het 

keldergedeelte komen beschikbaar voor het woongedeelte. Aanvullend werden de te treffen 

energiebesparingsmaatregelen (muur-, dak- en glasisolatie en betonvloeren met 

vloerverwarming) aan het gebouw kort toegelicht. 

De aanwezige gemeenteleden betoonden in grote lijnen instemming met de plannen. Er 

rezen echter ook  nog wel wat vragen. Zo werd gevraagd of de indeling van het gebouw ook 

omgedraaid zou kunnen worden ivm toezicht op de kerk en begraafplaats. Door de 

kerkrentmeesters werd hierop gereageerd door verwijzing naar eerder gemaakte keuzes. Bij 

voorgenomen verhuur van de woning in het duurdere huursegment ligt het voor de hand de 

locatie van  het woongedeelte te situeren aan  de zonnige tuin (zuid) zijde van de woning. 

Bovendien kan van een huurder niet worden gevergd om toezicht op de kerk c.a. te houden. 

Welwillend werd verder gereageerd op een vraag of het mogelijk is nader te bezien of de 

woning zou kunnen worden verhuurd aan een betrokken gemeentelid. In dit verband werd 

aangegeven dat hierbij wel rekening moet worden gehouden met het aspect 

huurbescherming, indien de kerk deze woning na verloop anders zou willen verhuren. Ook 

werd gevraagd of de oppervlakte van het vergaderlokaal wel ruim genoeg wordt, of er 

technische voorzieningen komen als de kerk bij bijvoorbeeld  een begrafenis vol is, of de 

plafonds hoog genoeg worden en of eventueel de predikant spreekuur e.d. kan houden in 

het vergaderlokaal. De kerkrentmeesters en ook de architect menen dat deze vragen in de 

eerste plaats betrekking hebben op de wijze van uitvoering van het renovatieplan. Wel 

nemen zij zich voor naar deze punten, samen met de bouw- en interieurcommissie, nog eens 



goed te zullen kijken. Op de vraag of het vergaderlokaal ook wordt verhuurd en de eventuele 

overlast door grote groepen werd gereageerd met de mededeling, dat verhuur niet in het 

voornemen ligt. Op de vraag naar de exploitatielasten voor de kerk werd geantwoord dat 

tegenover de investering in het gebouw een goede huuropbrengst in het hogere segment en 

de aanzienlijk lagere energielasten door de energiebesparende maatregelen zorgen  voor 

een positief resultaat. 

Tenslotte werden door de kerkrentmeesters nog een tweetal zaken genoemd. In de eerste 

plaats werd gevraagd of er bij vrouwelijke gemeenteleden belangstelling bestaat voor 

deelname in de tot dusver alleen uit heren bestaande bouwcommissie. In de tweede plaats 

de vraag of gemeenteleden, die willen helpen met sloopwerkzaamheden, zich willen 

aanmelden. 

Met inachtneming van bovenstaande zaken werd ingestemd met de renovatieplannen. 

Door de fa. Schaapsound BV is na de realisatie van een nieuwe geluidsinstallatie in de 

Agneskerk offerte uitgebracht voor het plaatsen van videopresentatieschermen in de kerk. 

Op deze schermen kunnen tbv de erediensten en andere bijeenkomsten liturgieën, teksten, 

liederen, mededelingen en dergelijke worden gepresenteerd. De intensieve en (soms) 

kostbare voorbereiding en uitvoering van papieren druk- en printwerk kan hierdoor 

adequaat worden gestroomlijnd en gemoderniseerd. De kerkrentmeesters hebben zich 

elders (in de kerk van Ternaard) georiënteerd op hoe dit er uitziet en hoe e.e.a. werkt en zijn 

tot de conclusie gekomen dat dit ook voor onze kerk een  aantrekkelijke optie is. 

Het  voornemen is om in de Agneskerk een tweetal  schermen te plaatsen, één (het grootste) 

scherm rechts van de preekstoel en afleesbaar voor de gemeente vanuit het schip van de 

kerk en één (wat kleiner) scherm bij de orgelgallerij, afleesbaar vanaf het koor en de 

preekstoel in de kerk. . Beide schermen worden in zwart uitgevoerd; witte schermen zijn  

niet beschikbaar.  De schermen worden via een speciale ophangconstructie aan de kerkmuur 

bevestigd, zodanig dat de schermen tegen de muur kunnen worden gebogen als ze niet in 

gebruik zijn. Verder wordt tbv de organist een kleine afleesbare display geplaatst bij het 

orgel. Via specifieke bekabeling worden de schermen verbonden met de bediening vanaf de 

computer (laptop) en met de geluidsinstallatie. 

Op een vraag tijdens de gemeenteavond of niet ook in de koffieruimte in de kerk een scherm 

zou moeten worden geplaatst bij volle of bijzondere diensten of bijeenkomsten hadden de 

kerkrentmeesters al geanticipeerd. Deze optie wordt door Schaapsound BV al in  de offerte 

meegenomen. 

De aanwezige gemeenteleden betuigen ook met dit voornemen hun instemming zodat 

binnenkort tot plaatsing kan worden overgegaan . 

Tenslotte kwamen nog de kerkelijke financiën aan de orde, in het bijzonder de rekening 

2017 en een uitgereikt overzicht met kengetallen van de actie kerkbalans over een langere 

reeks van jaren. 



Enkele vragen over de jaarrekening werden beantwoord en ook werd van gedachten 

gewisseld over de genoemde kengetallen, ontwikkelingen en trends daarin en eventuele 

achterliggende oorzaken. 

Ook  met deze weergave stemden de aanwezige gemeenteleden in. 

Terugziend op een geslaagde gemeenteavond werd deze afgesloten met een gezamenlijk 

gezongen lied. 
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