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1. Introductie 
Met veel plezier presenteert het College van Kerkrentmeesters van de PGO het 'jaarverslag 2015'. 
Uiteraard legt het College jaarlijks via de jaarrekening verantwoording af aan de Kerkenraad, maar 
dat betreft vooral een cijfermatige opstelling, die bovendien niet voor iedereen even toegankelijk is. 
Met dit jaarverslag vertellen we iets van het 'verhaal achter de cijfers'. Daarnaast zijn de 
werkzaamheden van het College niet altijd direct in cijfers uit te drukken. In dit document doen we 
ook van deze activiteiten verslag, niet alleen als verantwoording richting de gemeente, maar ook 
naar onszelf.  

2. Personele aangelegenheden 
Begin 2015 had de PGO negen (9) personen in dienst in de functies van  

 Koster Groene Kerk:  Hans Abrahamse 

 Beheerder begraafplaats:  Peter de Mol 

 Administratief medewerkster:  Wilna Lubbers 

 Administratief medewerkster  Hantie Maris  

 Organist Regenboogkerk:  Arjan de Vos 

 Cantrix Regenboogkerk:  Pauline Verkerk 

 Organist-cantor Groene Kerk: Hans de Jong 

 Schoonmaakster:  Wil Vegt 

daarnaast werd één persoon permanent ingehuurd  

 Koster Regenboogkerk:  Gilles Verhaar 

en werd, waar nodig, een invalkracht ingehuurd via een uitzendbureau. 

Een aantal vrijwilligers wordt structureel ingezet voor bepaalde werkzaamheden. Zij krijgen hiervoor 
een vrijwilligersvergoeding: 

 Marie Thérèse Stierman – Rasser Gastvrouw (t)rouwbijeenkomsten 

 Elleke Kemperman Ledenadministratie 

 Marco de Rover Coördinatie Onroerend Goed Team  

 René Horlings Schoonmaakwerkzaamheden 

Twee personeelsleden, Peter de Mol en Wilna Lubbers, zijn permanent gedetacheerd bij de Stichting 
Begraafplaats Groene Kerk. Met het oog op de beslissing van Stichting Begraafplaats Groene Kerk om 
de begraafplaats- en financiële administratie uit te besteden aan Begraafplaats Rhijnhof is de 
arbeidsovereenkomst met Wilna Lubbers in wederzijds overleg ontbonden per 1 november 2015.   

De arbeidsovereenkomst met Hans Abrahamse is per 1 maart 2015 op verzoek van de PGO 
beëindigd. Voor de zondagse eredienst in de Groene Kerk is Dirk Jan de Ruyter jr per 1 september 
voor (vooralsnog) 6 maanden als koster aangetrokken. Door de veranderingen m.b.t. het 
Gemeentecentrum en de plannen van de Stichting Begraafplaats Groene Kerk werd in de loop van 
2014 duidelijk dat er minder noodzaak was tot uitbesteding van de financiële administratie aan het 
KKA. In goed overleg met het KKA is besloten de overeenkomst met KKA per eind 2014 te beëindigen. 
Op basis van eerder gemaakte afspraken is Hantie Maris, formeel in dienst bij KKA en permanent 
ingehuurd door de PGO,  per 1 januari 2015 (weer) rechtstreeks in dienst getreden van de PGO. 
Tegelijkertijd is haar takenpakket uitgebreid; zij is nu ook vanuit de PGO als gastvrouw 
verantwoordelijk voor de (t)rouwdiensten in de Groene Kerk en eventuele condoleances in 
Willibrords Erf. Arjan de Vos heeft met het oog op een nieuwe baan in Den Haag per 1 maart ontslag 
genomen als organist van onze gemeente. Na een sollicitatieprocedure onder leiding van een 
vacaturecommissie is Cor de Jong per september voor een periode van 3 jaar aangenomen als 
organist van de Regenboogkerk.  
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Met alle medewerk(st)ers zijn dit jaar functioneringsgesprekken gevoerd.  

Op 1 januari 2016 heeft de PGO zes (6) personen in dienst in de functies van  

 Koster Groene Kerk Dirk Jan de Ruijer jr 

 Administratief medewerkster  Hantie Maris  

 Organist Regenboogkerk Cor de Jong 

 Cantrix Regenboogkerk Pauline Verkerk 

 Organist-cantor Groene Kerk Hans de Jong 

 Schoonmaakster Wil Vegt 

daarnaast wordt één persoon permanent ingehuurd  

 Koster Regenboogkerk Gilles Verhaar 

3. Vastgoed 

3.1. Aankoop pastorie 
Nadat in 2014 de twee pastorieën aan de Oranjelaan en de Wijttenbachweg zijn verkocht, is in juli op 
verzoek van Ds. I.E. van der Heul een nieuwe -modernere- pastorie aangekocht aan de Simon 
Vestdijklaan. Ds. I.E. van der Heul is in augustus verhuisd naar haar nieuwe woning.  

3.2. Toekomst Sonnewende 
In lijn met het vastgestelde beleid (vastgoed wat niet direct in gebruik is voor PGO activiteiten wordt 
in principe afgestoten) is in 2015 een eerste onderzoek gedaan naar de toekomst van Sonnewende 
(Julianalaan 1). Het huidige verhuurcontract loopt tot 31 mei 2017. In feite gaat het om twee kavels, 
waarvan er één na splitsing nog zou kunnen worden bebouwd. Omdat de totale bebouwing echter 
niet groter mag worden dan de bestaande bebouwing, zal in dat geval (een deel van) de bestaande 
serre moeten worden afgebroken. Op verzoek van het CvK hebben Arjan de Kok en Thijs Breet een 
eerste inventarisatie gemaakt van de mogelijkheden, waaronder een oriënterend gesprek met de 
gemeente Oegstgeest. Daarnaast heeft KAAder Stadsadvies een 'stedenbouwkundige onderbouwing  
bebouwingsmogelijkheden' opgeleverd als  input voor de gesprekken. Op basis van deze 
onderzoeken is nog geen conclusie getrokken.  

3.3. Onderhoud kerken / inventaris 
Naast het gewone klein onderhoud is in 2015 veel aandacht besteed aan de kwaliteit van de 
geluidsinstallaties in beide kerken. Vooral rond rouwbijeenkomsten in de Groene Kerk luistert dit 
nauw, omdat er vaak sprake is van ongeoefende en geëmotioneerde sprekers. Dit heeft ertoe geleid, 
dat de geluidsinstallatie in deze kerk geheel is vernieuwd. Maar ook in de Regenboogkerk zijn nieuwe 
boxen geplaatst. Waar er eerder veel klachten waren over de verstaanbaarheid, komen er nu 
gelukkig vaak positieve reacties binnen over de kwaliteit van de geluidsversterking.  

Voor beide kerken is een akoestisch bureau gevraagd om adviezen met het oog op verdere 
verbetering van de geluidskwaliteit. De uitkomsten hiervan zullen nog nader worden geanalyseerd.   

De Groene Kerk is van een bekabelde aansluiting op internet voorzien. Daartoe moest een kabelgoot 
onder de graven door worden aangelegd van het Willibrords Erf naar de Groene Kerk. Omdat ook de 
Stichting Begraafplaats Groene Kerk een aansluiting op het internet in het Velthuys nodig had kon 
e.e.a. kosten effectief worden aangelegd door een gespecialiseerd bedrijf in boortechnieken. 
De Groene Kerk heeft nu een betrouwbare internet- (voor Kerkradio en alarminstallatie) en 
telefoonaansluiting. 

Klimaatbeheersing in de Groene Kerk is een steeds terugkomend punt van aandacht. Om het verlies 
van warmte bij binnenkomst te verminderen is in december een heteluchtgordijn bij de ingang 
aangebracht.  
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Voor een betere service bij condoleances in het Willibrords Erf zijn twee koffie percolators en een 
horeca koelkast aangeschaft. De hal van het Willibrords Erf is voorzien van een grote droogloop mat.  

De stoelen in de achterruimtes van de Regenboogkerk zijn voorzien van nieuwe stoffering, passend 
bij het overig meubilair.  
Ook zijn enkele brandwerende aanpassingen gedaan in de CV-ruimte, is een nieuwe bel geplaatst , 
zijn de sloten op de buitendeuren vervangen en is het aantal electriciteitsgroepen uitgebreid, 
waarmee voorkomen wordt dat de stoppen regelmatig doorslaan.  
Punt van aandacht blijft het pannendak, waarvan bij storm telkens pannen los komen te liggen met 
waterschade als gevolg.  

De dure ISDN telefoonaansluiting in de Regenboogkerk is vervangen door een goedkopere KPN 
Internet-Bellen aansluiting. De apparatuur die nu nog met de Ziggo internet aansluiting is verbonden 
zal in de loop van 2016 worden overgezet naar het KPN internet. 

3.4. Onderhoud orgels 
De Instrumentencommissie heeft een meerjarenplan gemaakt van het noodzakelijk en gewenste 
onderhoud aan de orgels in de Groene en Regenboogkerk. In overleg met het CvK is dit 
onderhoudsplan vervolgens met hulp van externe deskundigen vertaald naar een document dat kan 
dienen als offerte-aanvraag richting orgelbouwers. In de meerjarenbegroting is een reservering 
opgenomen voor de geschatte kosten. Bij de beoordeling van de ontvangen offertes zal kritisch 
worden gekeken naar nut en noodzaak van de verschillende voorgestelde werkzaamheden, waarbij 
het uitgangspunt is, dat de orgels ook in de toekomst goed moeten kunnen blijven functioneren.  

3.5. Onderhoud Gemeentecentrum 
De exploitatie van het Gemeentecentrum is vanaf oktober 2014 in handen van Stichting 
Dorpscentrum Oegstgeest. Deze stichting betaalt een vaste jaarlijkse vergoeding van  € 45.000 per 
jaar aan de PGO ter leniging van de operationele kosten (gas, water, elektra, verzekering, 
belastingen, onderhoud apparatuur, telefoon / internet, bepaalde schoonmaakwerkzaamheden, etc.) 
en correctief onderhoud (met name gericht op het oplossen en voorkomen van lekkages ). In 2015 
werden we geconfronteerd met extra uitgaven vanwege problemen met het dak (delen moesten 
worden vernieuwd), het riool (grote verstopping door binnendringen van wortels) en de CV 
installatie. Gelukkig waren er ook meevallers bij andere kostenposten. Daardoor zijn de totale 
kostenoverschrijding voor het Gemeentecentrum beperkt gebleven tot  ruim € 11.000. 

Het gebouw kampt met achterstallig onderhoud. In overleg met Stichting Dorpcentrum is een 
zogenaamde 0-meting gedaan, inclusief een advies over de maatregelen die getroffen moeten 
worden voor instandhouding van het gebouw de komende 5 jaar. De kosten van deze maatregelen 
worden geschat op € 180.000. Daarnaast moet rekening worden gehouden met de vervanging, 
binnen enkele jaren, van de lift (kosten +/- € 80.000).  

3.6. Verbouwing/renovatie/nieuwbouw Willibrords erf 
Het Willibrords Erf wordt voor meerdere doeleinden gebruikt; gedurende de week als familiekamer 
rond rouwdiensten, als ruimte voor condoleance en (onregelmatig) voor bijeenkomsten van de PGO 
(zoals sobere maaltijden in de lijdenstijd en koffieochtenden). Op zondag bestaat de mogelijkheid om 
elkaar na de dienst rond een kop koffie te ontmoeten. Eerder is besloten om de kindernevendienst 
en crèche wekelijks uitsluitend in de Regenboogkerk aan te bieden. De ruimte die voorheen elke 
week werd gebruikt voor deze activiteiten is in 2015 ingericht als kantoorruimte voor het Kerkelijk 
Bureau en de Ledenadministratie (zie paragraaf 4.1.). 

Het CvK heeft  van meerdere kanten signalen gekregen, dat er in Oegstgeest behoefte zou bestaan 
aan een opbaarruimte (nadat deze faciliteit in Hofwijck is opgeheven). In combinatie met een 
veranderd gebruik en nieuwe inzichten in de functionele indeling van het gebouw is besloten om een 
tweetal architecten te vragen hun eerste ideeën voor aanpassing/uitbreiding te presenteren. Op 
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basis hiervan is dhr. D. Floors gevraagd om in samenwerking met een projectgroep bestaande uit 
Wim Visée (voorzitter), Hantie Maris, Marco de Rover, Ellen Kralt en Thijs Breet de mogelijkheden 
voor verbouw/renovatie/nieuwbouw te inventariseren, inclusief een kostenschatting.   

Deze inventarisatie heeft vooralsnog niet tot besluitvorming geleid. Daarbij spelen 
marktontwikkelingen een rol: er bestaat een kans dat een uitvaartonderneming toch in de nabijheid 
van de Groene Kerk een opbaarruimte zal realiseren. Dit zal uiteraard gevolgen hebben voor de 
mogelijke opbrengsten van een dergelijke gelegenheid van de PGO. Het CvK heeft besloten de 
ontwikkelingen op dit terrein af te wachten, voordat de plannen rond het Willibrords Erf verder 
worden uitgewerkt. 

3.7. Onderhoud ander vastgoed 

Sonnewende 
In 2015 is het groot onderhoud, zoals gestart in 2014, afgerond. Na de reconstructie van de 
schoorsteen (2014) is het voegwerk vernieuwd, zijn de laatste reparaties aan het houtwerk van 
kozijnen uitgevoerd, met aansluitend een schilderbeurt. Ook zijn een tiental houten tuinhekjes 
vervangen. 

Kosterswoning 
Van de voormalige kosterswoning naast de Groene Kerk is het voegwerk geheel vernieuwd. Nadat de 
gemeente Oegstgeest op verzoek enige aanpassingen deed aan de verkeersdrempel in de 
Haarlemmerstraatweg zijn in overleg met de bewoners enkele scheuren in het binnenwerk van de 
woning hersteld. Ook is het buitenschilderwerk gedaan. 

4. Bedrijfsvoering 

4.1. Kerkelijk Bureau 

Verhuizing naar Willibrords Erf 
Met het oog op de overgang van het Gemeentecentrum naar Stichting Dorpscentrum Oegstgeest en 
de nieuwe taken van Hantie (gastvrouw bij (t)rouwdiensten) is besloten om het Kerkelijk Bureau te 
verhuizen naar Willibrords Erf. Hiertoe moesten niet alleen meubilair en kantoorbenodigdheden 
worden verhuisd, maar waren ook aanpassingen aan de telefoon en internetverbindingen nodig. Dit 
had behoorlijk wat voeten in de aarde, mede omdat we tegelijkertijd alles bij één provider (KPN) 
hebben ondergebracht, een splitsing hebben aangebracht tussen PGO en Stichting Begraafplaats 
Groene Kerk en er rekening moest worden gehouden met de bestaande alarminstallatie en 
kerkradio. Uiteindelijk is het Kerkelijk Bureau vanaf half juli operationeel in Willibrords Erf.  

Tegelijkertijd is getracht de 'spontane aanloop' naar het Kerkelijk Bureau te beperken en meer te 
werken op (telefonische) afspraak. We hopen daarmee de dienstverlening efficiënter in te richten, 
zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. 

Wekelijks operationeel overleg 
Wekelijks vindt er overleg plaats tussen het kerkelijk bureau, de kosters, de penningmeester en de 
rentmeester verantwoordelijk voor personeelszaken. Tijdens dit overleg worden alle operationele 
zaken en de werkplanning besproken. Dit heeft een positief effect op de betrokkenheid van het 
College van Kerkrentmeesters bij de dagelijkse werkzaamheden van het Kerkelijk Bureau en het 
werkplezier van de medewerk(st)ers. 

Bankrekeningen 
Mede met het oog op de kosten van het aanhouden van bankrekeningen en het vereenvoudigen van 
administratieve processen is besloten om de bestaande rekeningen van taakgroepen op te heffen. In 
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2015 is dit feitelijk voor de laatste taakgroep gerealiseerd. Kosten die taakgroepen maken kunnen -na 
goedkeuring van de voorzitter van de betreffende taakgroep- bij het Kerkelijk Bureau worden 
gedeclareerd. 

Archief 
De Stichting Begraafplaats Groene Kerk heeft het Velthuys ingericht als kantoor voor de 
begraafplaatsbeheerder. Op de zolder stond nog (ongeordend) archief opgeslagen van de periode na 
1994. Een grote hoeveelheden dozen is overgebracht naar het Dorpscentrum, waar door Jaap van 
Orden, Teus van Oostenbrugge, Maureen van de Brink en Chris van der Oord een begin is gemaakt 
met opschoning en inventarisatie. De hoop is om dit project begin 2016 af te ronden.  

Financiële administratie en controle jaarrekening 
Per 1 januari wordt voor de financiële administratie gebruik gemaakt van Twinfield, het systeem dat 
door de PKN wordt geadviseerd. Dit systeem vervangt Cash, wat tot nu toe door de PGO werd 
gebruikt. Twinfield biedt de mogelijkheid om gegevens uit te wisselen met LRP (het PKN systeem 
waarin de leden- en bijdragenadministratie wordt bijgehouden), hetgeen handmatige handelingen 
vermindert. De PKN heeft een raamovereenkomst gesloten met het KKA (Kantoor der Kerkelijke 
Administratie) en Twinfield voor het gebruik van het systeem. Twinfield levert het systeem tegen een 
gereduceerde prijs en het KKA zal het systeem ondersteunen.  
KKA verzorgt verder nog de salarisadministratie van de medewerk(st)ers en levert een fallback 
service voor de  financiële administratie. 

Het Twinfield systeem zal met ingang van 2016 ook voor de financiële administratie van de 
Taakgroep Diaconaat en Zending worden gebruikt.  

De jaarrekening 2014 is in goed overleg met de nieuwe accountant Driebergen Accountants uit 
Rijnsburg opgesteld conform de PKN richtlijnen. Dit maakt de jaarrekening een stuk transparanter. 
Daarnaast is Driebergen gevraagd om een oordeel over de administratieve organisatie (AO/IC) van de 
PGO. Dat oordeel was positief. 

Steunfonds 1995 
Met het oog op de ziekte van Ds. Kees Zwart heeft de Kerkenraad besloten tot de inzet van een 
interimpredikant (Ds. Christiaan Donner). In goed overleg met de Kerkenraad is besloten om de 
kosten van deze tijdelijke oplossing voor de helft ten laste te brengen van het 'Steunfonds 1995'. In 
eerste instantie is Ds. Donner voor 6 maanden gevraagd, wat vervolgens nog eens met 6 maanden is 
verlengd (tot 1 juli 2016). Er zijn dit jaar geen andere aanvragen voor subsidie uit het Steunfonds 
ingediend. 

Kopiëren  
Ter vervanging van de gehuurde kopieermachine is begin 2015 een kopieermachine gekocht, die niet 
alleen kan kopiëren, maar ook kan sorteren, vouwen en nieten, zodat de orde van dienst boekjes niet 
langer handmatig behoeven te worden samengesteld. De kosten van het kopiëren zijn daarmee 
aanzienlijk verlaagd.  

Ledenadministratie 
Elleke Kemperman is verantwoordelijk voor het bijhouden van de ledenregistratie.  
Om toekomstige communicatie te vereenvoudigen hebben we meerdere malen oproepen gedaan 
aan gemeenteleden om hun e-mail adres door te geven voor opname in het LRP. We zijn van plan om 
deze adressen te gebruiken voor bijvoorbeeld actie KerkBalans en uitnodigen voor bijvoorbeeld 
gemeenteavonden etc. Aan het eind van 2015 waren zo'n 175 geldige e-mailadressen in LRP 
opgenomen.  

Verhuur Groene kerk / Willibrords Erf / Regenboogkerk  
De Groene Kerk is in 2015 80 keer verhuurd voor een uitvaartbijeenkomst (waarvan 26 keer aan een 
lid van de PGO) en 1 keer voor een trouwdienst van een lid van de PGO.  
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De Groene Kerk is in 2015 ook nog verhuurd voor de Huizinga lezing en het RABO nieuwjaarsconcert. 

Het Willibrords Erf is in 2015 64 keer verhuurd voor een condoleance of uitvaartbijeenkomst 
(waarvan 23 keer aan een lid van de PGO).  

 Verhuur Groene Kerk / Willibrords Erf 2016 

 Lid PGO Anders totaal 

Combinatie Groene Kerk en Willibrords Erf 22 38 60 

Alleen Groene Kerk 4 19 23 

Alleen Willibrords Erf 1 3 4 

totaal 27 60 87 

 
De Regenboogkerk is in 2015 één  keer verhuurd voor een uitvaartbijeenkomst van een lid van de 
PGO. 

Gedurende de maanden januari t/m juni is ruimte verhuurd, gedurende de middagen van maandag 
t/m donderdag, aan een bijlesorganisatie.   
Het bestuur van het koor Vox Humana huurt vanaf september maandelijks,  voor één avond, een 
vergaderruimte in de Regenboogkerk.  
Operettevereniging De Troubadours  heeft de kerkzaal van de Regenboogkerk gehuurd voor een 
generale repetitie en twee uitvoeringen.  
Het Vrouwenkoor o.l.v. Pauline Verkerk huurt regelmatig, voor een vrijdagavond, repetitieruimte in 
de Regenboogkerk. 

De Hofdijckschool heeft de kerkzaal van de Regenboogkerk twee maal gebruikt voor een viering.  

Cappella pro Cantibus repeteert op zondagavonden in de kerkzaal  van de Regenboogkerk. Als 
tegenprestatie verleent het koor  twee keer per jaar een bijdrage aan een PGO kerkdienst. 

4.2. Gemeentecentrum 
Het bestuur van Stichting Dorpscentrum heeft begin 2015 plannen gepresenteerd voor een 

verbouwing van entree, de hal, de kapelzaal en de kerkzaal. Het CvK heeft aangegeven geen 

goedkeuring voor dergelijke plannen te willen geven, voordat overeenstemming is bereikt over de 

situatie na 31 december 2016. Het overleg daarover is reeds in juni gestart. 

 4.3. Kerkbalans 
Omdat we graag met ingang van KerkBalans 2016 gebruik willen gaan maken van de digitale 
mogelijkheden, is er veel voorbereidend werk verzet door een projectgroep bestaande uit Thijs Breet 
(coördinator), Mart Binnendijk, Marco Kortleve en Hans van der Ploeg (extern). Het inrichten van de 
ICT-systemen (koppelingen tussen LRP, SKG-collect, etc.), het verzamelen van e-mailadressen, het 
testen en het voorbereiden van de digitale communicatie heeft veel energie gekost. Ondanks het feit 
dat we niet de eerste PKN-gemeente zijn die van deze mogelijkheid gebruik wil maken, bleken er 
toch nog veel onverwachte problemen op te duiken. Aan het begin van de actie hebben circa 150 
gemeenteleden aangegeven van de digitale mogelijkheid gebruik te willen gaan maken.  

Toezeggingen en betalingen voor Diaconie, Werelddiaconaat en Zending zullen met ingang van 2016 
op dezelfde manier als Algemene Kerkelijke Bijdragen (AKB) worden afgehandeld, d.w.z. ze worden 
ook geadministreerd in het Bijdragen Administratie systeem en  dezelfde betaalwijzen kunnen 
worden gekozen als voor de AKB. 

Voor het eerst is gebruik gemaakt van de middelen die de PKN beschikbaar stelt voor het maken van 
een KerkBalans folder. Besloten is om de folder te combineren met een (vrij direct geformuleerde) 
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brief. Ook het papieren toezeggingsformulier is helemaal opnieuw ontworpen. Voor het eerst kan nu 
op één formulier zowel een toezegging voor de kerk, als voor zending , diaconie en werelddiaconaat 
worden doorgegeven. Al het papiermateriaal is in eigen beheer bij een drukker uitbesteed waardoor 
extra flexibiliteit in tijd en mogelijkheden werd verkregen tegen vergelijkbare kosten als voorheen 
toen het papier materiaal bij de PKN werd uitbesteed. 

Voor een volledig verslag van de KerkBalans 2015 wordt verwezen naar de betreffende rapportage. 

5. Overig 

5.1. Stichting Begraafplaats Groene Kerk 
Vertegenwoordigers van het CvK en de Stichting Begraafplaats Groene Kerk zijn het afgelopen jaar 2 
maal bij elkaar geweest. Daarbij is onder andere het besluit van de Stichting om de begrafenis- en 
financiële administratie uit te besteden aan Rhijnhof en de gevolgen hiervan voor het dienstverband 
van Wilna Lubbers (door de PGO gedetacheerd bij Stichting Begraafplaats) aan de orde geweest. Ook 
zijn de jaarrekening 2014 en de begroting 2016 besproken en door het CvK formeel goedgekeurd. De 
jaarrekening is voor het eerst door Driebergen Accountants opgesteld, hetgeen tot verschillende 
aanpassingen heeft geleid. Ook is meegedacht over het invullen van bestuursvacatures 
(penningmeester, bouwkundig). 

5.2. Parkeerplaats Groene Kerk 
Op verzoek van een aantal gemeenteleden heeft het CvK de gemeente Oegstgeest verzocht om de 
openbare parkeerplaats tegenover de Groene Kerk te verlichten. De gemeente zal begin 2016 met 
een reactie komen. 

6. College van Kerkrentmeesters 

6.1. Samenstelling 
Het college bestond begin januari 2015 uit de volgende personen: 

Chris van der Oord Voorzitter 
Teus van Oostenbrugge Secretaris 
Thijs Breet Penningmeester 
Piet van den Elshout Portefeuillehouder Onroerend Goed 
Bram van Iterson Portefeuillehouder Ledenadministratie & Kerkbalans 

Teus van Oostenbrugge en Thijs Breet zijn tevens ouderling. 

Bram van Iterson nam in maart afscheid van het CvK.  
Ellen Kralt is per 1 februari toegetreden tot het College. Zij heeft in de loop van het jaar het 
secretariaat van Teus van Oostenbrugge overgenomen. Ellen is ook ouderling geworden.   
Op het terrein van vastgoed/onderhoud zijn Wim Bouwman en Marco de Rover bereid gevonden om 
het CvK te ondersteunen.  

De samenstelling van het college per 1 januari 2016 is: 

Chris van der Oord Voorzitter 
Ellen Kralt Secretaris 
Thijs Breet Penningmeester 
Fieke Sjoukes Personeelszaken 
Marco de Rover | 
Wim Bouman | Onroerend Goed 
Piet van den Elshout | 
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6.2. Externe contacten 
Het College van Kerkrentmeesters is o.a. lid van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer 
(VKB). Thijs Breet, Ellen Kralt en Marco de Rover hebben in november een bijeenkomst van de VKB 
bijgewoond over het onderhoud van vastgoed. Ook heeft Thijs het jaarlijks VKB congres in Ede 
bijgewoond.  

6.3. Commissies 

Instrumentencommissie 
Deze commissie adviseert het CvK over alle zaken met betrekking tot de muziekinstrumenten in bezit 
dan wel in beheer van de PGO, waarbij onderhoud, beheer en (feitelijk en gewenst) gebruik centraal 
staan. In 2015 bestond deze commissie uit de volgende personen: 

Willem Camphuis voorzitter 
Jan Krajenbrink 
Maarten Hijzelendoorn 
Marnix Smit 
Hans de Jong cantor / organist Groene Kerk 
Arjan de Vos organist Regenboogkerk  

Na het vertrek van Arjan de Vos als organist van de Regenboogkerk heeft zijn opvolger Cor de Jong 
plaatsgenomen in de Instrumentencommissie. 

Kerkbalanscommissie 
Deze commissie is verantwoordelijk voor de jaarlijkse organisatie van de Actie Kerkbalans. Voor de 
uitvoering van de Actie Kerkbalans 2015  bestond deze commissie uit de volgende personen: 

Dick de Blaeij voorzitter 
Jaap Banga 
Han Herweijer 
Arjan de Kok 
Teunie Van Leeuwen-Dompeling 
Rob Maljers 
Bep Melchert-Donker 
Wilfried Mulder 
Willem Vletter 
Evert Wieman 
Bram van Iterson 

Na afloop van KerkBalans 2015 hebben Dick de Blaeij, Jaap Banga, Teunie van Leeuwen-Dompeling, 
Bram van Iterson en Bep Melchert-Donker aangegeven hun functie neer te leggen. 

Voor de organisatie en de uitvoering van de Actie KerkBalans 2016 zijn Dirk-Jan de Ruyter (sr), Tim 
Reedijk, Lex Huisman en Rene Kammenga bereid gevonden lid te worden van de commissie, Dirk-Jan 
als voorzitter.   
 


