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1. Introductie 
Met veel plezier presenteert het College van Kerkrentmeesters (CvK) van de PGO het 'jaarverslag 
2016'. Uiteraard legt het CvK jaarlijks via de jaarrekening verantwoording af aan de Kerkenraad, maar 
dat betreft vooral een cijfermatige financiële opstelling. Met dit jaarverslag vertellen we iets van het 
'verhaal achter de cijfers'. Daarnaast zijn de werkzaamheden van het CvK 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 2016 had de PGO zes (6) personen in dienst in de functies van  

 Administratief medewerkster/ 
Gastvrouw Groene Kerk/WBE  Hantie Maris  

 Organist Regenboogkerk:  Cor de Jong 
 Cantrix Regenboogkerk:  Pauline Verkerk 
 Organist-cantor Groene Kerk: Hans de Jong 
 Koster Groene Kerk: Dirk Jan de Ruyter jr. 
 Schoonmaakster:  Wil Vegt 
 Koster Regenboogkerk:  Gilles Verhaar 

Daarnaast werd één persoon permanent ingehuurd en werd, indien nodig, een ervaren 
uitvaartbegeleider Henny Zijlstra op uurbasis ingehuurd ter vervanging van Hantie bij vakanties en 
ziekte.  
Voor kleine onderhoudsklussen is gebruik gemaakt van de diensten van Aad Kruijt. 

Het contract met Dirk Jan is in 2016 omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd. Wil Vegt wordt 
vanaf 1 januari 2017 voor een deel van haar schoonmaakwerkzaamheden ( 6 uur per week) in het 
Dorpscentrum gedetacheerd. 

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

 Marie Thérèse Stierman – Rasser  Catering hulp 
 Bart de Mol Catering hulp 
 Gerdien van Zelst Catering hulp 
 Frits van de Mark Koster 
 Elleke Kemperman Ledenadministratie 
 Marco de Rover Coördinatie Onroerend Goed Team  
 René Horlings Schoonmaakwerkzaamheden Dorpscentrum 

Met ingang van 1 januari 2016 is Peter de Mol (beheerder begraafplaats) met behoud van alle PKN 
arbeidsvoorwaarden rechtstreeks in dienst getreden bij Stichting Begraafplaats Groene Kerk. 
Daarmee is een eind gekomen aan de langjarige detachering vanuit de PGO.  

Met alle medewerk(st)ers zijn dit jaar functioneringsgesprekken gevoerd. Eén medewerker heeft een 
coaching-traject aangeboden gekregen. 

3. Vastgoed 

3.1. Toekomst Sonnewende 
Nadat in april de verhuurder aangaf het huurcontract (lopend tot 31 mei 2017) niet te zullen 
verlengen, heeft het CvK Gert Jan van Helden gevraagd om de opties voor de toekomst van het 
gebouw in kaart te brengen.  
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In 2015 is al een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden tot splitsing van het terrein, waarna één 
gedeelte 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. Naar verwachting zal het verkrijgen van vergunningen etc. een langdurig proces worden. 
Gert Jan heeft een inschatting gemaakt van de mogelijkheden voor verhuur (voor en na eventuele 
investeringen voor isolatie) en verkoop. Op basis van deze inventarisatie en de voorziene behoefte 
aan financiële middelen heeft het CvK besloten om Sonnewende te gaan verkopen. De vrijkomende 
middelen zullen goed van pas kunnen komen bij de renovatie/verbouwing van het Willibrords Erf of 
de mogelijke aankoop van een tweede pastorie.  
Wel is een nieuwe kadastrale grens vastgelegd, die het mogelijk maakt om een gedeelte van het 
parkeerterrein van Sonnewende voor de PGO te behouden. Dit kan dan in de toekomst worden 
samengevoegd met het terrein van de RBK, waardoor er ten behoeve van de kerk meer 
parkeergelegenheid wordt gecreëerd.  

3.2. Onderhoud kerken / inventaris 
Naast het gewone klein onderhoud hebben in 2016 de volgende zaken aandacht gevraagd:  

Groene Kerk 
 De hemelwaterafvoeren van de Groene Kerk zijn vervangen. Doordat deze op een aantal 

plekken gaten vertoonden, was sprake van erg vochtige muren. Vochtigheid resulteert ook in 
het ‘bladderen’ van stucwerk; een terugkerend probleem. 

 In de zomerperiode zijn delen van het stucwerk (bij de kosterbank en in het koor) vervangen. 
 Het toilet is geheel gemoderniseerd.  
 De ‘zolder’ (tussen het gewelf en het leiendak) is schoongemaakt.  
 Bij de kerkingang is buitenverlichting aangebracht. 
 De bidbank, die wordt gebruikt bij huwelijksdiensten, is opnieuw bekleed.  

De klimaatbeheersing in de Groene Kerk is een punt van aandacht. Het kwetsbare orgel heeft baat bij 
een stabiele relatieve vochtigheid en dus een relatief lage temperatuur. Een lage temperatuur is 
tegelijkertijd voor de aanwezigen niet altijd prettig. Het CvK heeft zich hierover laten adviseren door 
ir. Mark Stappers van de Raad van het Cultureel Erfgoed. Op basis van zijn advies is besloten om de 
binnentemperatuur afhankelijk te maken van de buitentemperatuur. Daarnaast blijft het CvK zoeken 
naar andere oplossingen.   

Regenboogkerk 
In de Regenboogkerk is een grote opruimactie geweest. Samen met een aantal vrijwilligers zijn alle 
ruimtes ontdaan van overbodig materiaal. Daarbij is één hele container gevuld afgevoerd. Wat 
bewaard moet blijven is op een logische manier bij elkaar opgeborgen. Mede hierdoor is er ruimte 
ontstaan om de collectie muziekinstrumenten van het Dorpscentrum over te brengen naar de 
Regenboogkerk.  
Ook is het buitenschilderwerk uitgevoerd.  
De bronbemaling tijdens de aanleg van het regenwaterriool in de Mauritslaan heeft een scheur in de 
kerkzaal veroorzaakt. De verzekering van de Gemeente Oegstgeest heeft de geschatte kosten van de 
reparatie van de schade vergoed. De schade zal op een gelegen moment worden gerepareerd. 
Stormschade maakte het nodig om een aantal reparaties aan het dak uit te laten voeren. De 
verzekering heeft de kosten voor haar rekening genomen. 

3.3. Onderhoud orgels 
In 2015 heeft de Instrumentencommissie een meerjarenplan gemaakt van het noodzakelijke en 
gewenste onderhoud aan de orgels in de Groene en de Regenboogkerk. Op basis hiervan heeft de 
commissie in 2016 met hulp van externe deskundigen bij een aantal gerenommeerde partijen 
offertes aangevraagd. De beoordeling daarvan heeft eind 2016 nog niet geresulteerd in een 
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definitieve keuze. Welke werkzaamheden feitelijk zullen worden uitgevoerd zal nog met het CvK 
worden afgestemd. In de meerjarenbegroting is wel al een reservering opgenomen voor de geschatte 
kosten.  

3.4. 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 alle 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 
tegenstelling tot 2015, toen er heel veel onderhoudswerkzaamheden waren, is in 2016 het 
noodzakelijk onderhoud beperkt gebleven tot onderhoud aan de lift en de schoorsteen. 

Het Gemeentecentrum is per 1 januari 2017 in langdurige erfpacht overgedragen aan Stichting 
Dorpscentrum Oegstgeest (zie paragraaf 4.2). Vanaf dat moment komen alle kosten van het gebouw 
voor rekening van de Stichting.  

3.5. Onderhoud ander vastgoed 

Pastorie Simon Vestdijklaan 
Het buitenwerk is dit jaar geschilderd en een aantal nog uitstaande onderhoudswerkzaamheden is 
afgerond. 

Sonnewende 
Op het terrein van Sonnewende zijn een tweetal bomen gesnoeid/gerooid, mede op verzoek van de 
buren. 
Na onderzoek bleek dat de grote schijnacacia op de erfafscheiding met de Regenboogkerk dermate 
ziek dat de boom moest worden verwijderd. Bij de Gemeente Oegstgeest is een kapvergunning 
aangevraagd en verkregen onder de voorwaarde dat een nieuw acacia moest worden aangeplant. De 
werkzaamheden zullen begin 2017 worden uitgevoerd. 

Voormalige kosterswoning GK  
De regenpijpen en de rioolwaterpomp zijn vervangen.  

Willibrords Erf 
De rioolwaterpomp is vervangen en bij de fietsenrekken is extra verlichting aangebracht.  
Vijf essen moesten grondig worden gesnoeid in verband met de heersende essentaksterfte. In 2017 
zal de staat van de essen opnieuw worden bekeken. 

3.6. Verbouwing/renovatie/nieuwbouw Willibrords erf 
In 2015 heeft een projectgroep onder leiding van Wim Visée en met hulp van architect dhr. Dolf 
Floors een eerste inventarisatie maakte van de mogelijkheden en kosten van verbouw/renovatie of 
nieuwbouw van Willibrords Erf. Eind 2015 is besloten om dit project stil te leggen, met het oog op 
ontwikkelingen in de uitvaartbranche (zoals de mogelijke opening van opbaargelegenheid elders in 
het dorp) en de prioriteit die het CvK gaf aan het afronden van de overdracht van het 
Gemeentecentrum. Inmiddels is op beide punten meer duidelijkheid gekomen. In 2017 zal de 
projectgroep worden gevraagd om –rekening houdend met deze ontwikkelingen- met voorstellen 
voor renovatie/verbouw van Willibrords Erf te komen.  

3.7. Begeleiding uitbesteding onderhoud vastgoed 
Na een interne evaluatie over de wijze waarop het CvK de onderhoudswerkzaamheden uitbesteed, is 
besloten om gebruik te gaan maken van meer professionele ondersteuning en begeleiding. We 
hopen op die manier de verschillende onderhoudsprojecten slagvaardiger en goedkoper te kunnen 
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uitvoeren. Na een selectietraject is besloten om met N2bouwadvies Leiden in zee te gaan. Na een 
eerste inventarisatie zal Dhr. Patrick Noordermeer (N2bouwadvies) met een meerjaren 
onderhoudsplan komen voor de twee kerkgebouwen, de voormalige kosterswoning en de pastorie. 
Op basis daarvan zullen door Patrick offertes worden uitgevraagd en beoordeeld en neemt hij 
vervolgens de begeleiding en beoordeling van de uitvoering voor zijn rekening.  

4. Bedrijfsvoering 

4.1. Kerkelijk Bureau 

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 CvK 
bij de dagelijkse werkzaamheden van het Kerkelijk Bureau / kosters en het werkplezier van de 
medewerk(st)ers. 

Archief 
In 2016 is de opschoning en ordening van het archief van de PGO na 1994 afgerond. Het materiaal is 
in een tweetal archiefkasten ondergebracht op het balkon van de RBK.  

Financiële administratie en controle jaarrekening 
Sinds 2015 wordt voor de financiële administratie gebruik gemaakt van Twinfield, het systeem dat 
door de PKN wordt geadviseerd. 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.  

Met ingang van 2016 wordt gebruikt gemaakt van het Basecone voor het archiveren autoriseren van 
facturen. Facturen worden nu direct gekoppeld aan boekingen in Twinfield en het autoriseren van 
betalingen kan elektronisch plaatsvinden. Dit heeft tot administratieve besparingen geleid.  

Het Twinfield systeem wordt met ingang van 2016 ook gebruikt voor de financiële administratie van 
de Taakgroep Diaconaat en Zending. De administratie wordt nu bijgehouden door de medewerkster 
van het Kerkelijk Bureau. 

De jaarrekening 2015 is opgesteld conform de PKN richtlijnen en gecontroleerd door  Driebergen 
Accountants uit Rijnsburg. 

Ledenadministratie 
Elleke Kemperman is verantwoordelijk voor het bijhouden van de ledenregistratie. Eind 2016 
bedroeg het aantal leden van de PGO: 
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Het aantal Pastorale Eenheden bedroeg 1.574. 

Gehandicaptenparkeerplaatsen 
Op verzoek van de PGO heeft de gemeente Oegstgeest een drietal parkeerplaatsen omgevormd tot 
twee grotere gehandicaptenparkeerplaatsen.  
Daarnaast is besloten om de parkeergelegenheid op het terrein van de Regenboogkerk te reserveren 
voor mindervaliden. Dat is aangegeven met een bord ter plaatse. 

 

4.2. Verhuur Groene kerk / Willibrords Erf / Regenboogkerk 

Groene Kerk / Willibrords Erf 
De Groene Kerk is in 2016 67 (2015: 80) keer verhuurd voor een uitvaartbijeenkomst (waarvan 19 
(2015: 26) keer aan een lid van de PGO) en 2 (2016: 1) keer voor een trouwdienst.  

Het Willibrords Erf is in 2016 50 (2015: 64) keer verhuurd voor een condoleance of 
uitvaartbijeenkomst (waarvan 13 (2015: 23) keer aan een lid van de PGO). 

 Verhuur Groene kerk / Willibrords Erf 2016 

 Lid PGO Anders Totaal 

Groene Kerk 7 17 24 

Groene Kerk + 
Willibrords Erf 12 31 43 

Willibrords Erf 1 6 7 

totaal 20 54 74 

 
Uitvaartverzorging Monuta is de grootste huurder: 26 keer, gevolgd door Regentesse: 13 keer. Drie 
ondernemingen huurden 3 keer, acht ondernemingen 2 keer en tien ondernemingen 1 keer. 

De Groene Kerk is in 2016 ook nog verhuurd voor een lunch na afloop van de bijzetting van een urn.  

Met het oog op de beperkte capaciteit van het Willibrords Erf is besloten om condoleances met (naar 
verwachting) meer dan 150 personen naar elders te verwijzen. Ook is het aanbod van consumpties 
beperkt. Desgewenst kan via externe catering dit aanbod worden uitgebreid. 

Min Max

0 9 0 59 2 61
10 19 0 138 20 158
20 29 5 157 28 190
30 34 13 140 18 171
40 49 56 139 20 215
50 54 163 180 48 391
60 69 203 164 47 414
70 79 292 79 34 405
80 89 206 35 10 251
90 100 52 8 2 62

990 1099 229 2318

Belijdend Dooplid Anders Totaal
leeftijd
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In het kader van een betere communicatie met uitvaartondernemers is voor het eerst een 
nieuwsbrief gestuurd met nieuws en wetenswaardigheden over de verhuur en het gebruik van 
Groene Kerk en Willibrords Erf. 

Regenboogkerk 
De Regenboogkerk is in 2016 één keer verhuurd voor een trouwdienst. De Hofdijckschool heeft de 
kerkzaal tweemaal gebruikt voor een viering. De Leidse Houtschool heeft de kerstviering in de 
Regenboogkerk gehouden. Operettevereniging De Troubadours heeft de kerkzaal gehuurd voor een 
generale repetitie en twee uitvoeringen. 

Regelmatige huurders zijn: 

 Het bestuur van het koor Vox Humana: maandelijks één avond vergaderruimte 
 Het Vrouwenkoor o.l.v. Pauline Verkerk regelmatig een vrijdagavond repetitieruimte 

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

4.3. Gemeentecentrum 
In oktober 2014 is het beheer van het Gemeentecentrum overgedragen aan Stichting Dorpscentrum 
Oegstgeest. Conform de Gebruiksovereenkomst zijn in 2015 gesprekken gestart tussen (een 
afvaardiging van) en CvK en het bestuur van de Stichting met het oog op de situatie na eind 2016. 
Daarbij is gebruik gemaakt van de expertise van notariskantoor Van de Oudeweetering en De Leeuw 
Makelaars/Taxateurs.  

Deze gesprekken hebben er uiteindelijk toe geleid dat op 14 december 2016 in aanwezigheid van 
vertegenwoordigers van beide partijen een erfpachtovereenkomst is getekend. Op basis van deze 
overeenkomst wordt het Gemeentecentrum (inclusief het omliggende terrein) vanaf 1 januari 2017 
voor een periode van 30 jaar in erfpacht gegeven aan Stichting Dorpscentrum Oegstgeest. De 
stichting aanvaardt de onroerende zaak in de huidige staat. Het object is gewaardeerd op 550.000 
euro. De jaarlijkse erfpacht staat voor 10 jaar vast en is gebaseerd op de taxatiewaarde minus de 
kosten van achterstallig onderhoud. Na 10 jaar zal de erfpacht jaarlijks worden geïndexeerd. De 
Stichting kan op elk moment de erfpacht opzeggen of het gebouw kopen tegen de geïndexeerde 
taxatiewaarde. De overeenkomst maakt het voor de Stichting mogelijk zich als eigenaar te gedragen 
(en bijvoorbeeld gewenste verbeteringen aan te brengen). Bovendien bieden de voorwaarden 
voldoende garanties voor het aantrekken van externe donoren. Aan de andere kant is de PGO niet 
verantwoordelijk meer voor onderhoud van het gebouw maar draagt tegelijkertijd wel bij aan het 
voortbestaan van het Dorpscentrum.  

 4.4. Kerkbalans 
Met ingang van KerkBalans 2016 zijn we gebruik gaan maken van de digitale mogelijkheden. Veel 
voorbereidend werk is al in 2015 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.  
Uiteindelijk hebben 136 gemeenteleden van de digitale mogelijkheid gebruik gemaakt.  

De toezeggingen voor de Kerkelijk Bijdrage, Diaconie, Werelddiaconaat en Zending konden in 2016 
voor het eerst op één papieren formulier worden doorgegeven. 

Toezeggingen en betalingen voor Diaconie, Werelddiaconaat en Zending worden met ingang van 
2016 op dezelfde manier als Kerkelijke Bijdragen (KB) afgehandeld, d.w.z. ze worden ook 
geadministreerd in de LRP Bijdragen Administratie en dezelfde betaalwijzen kunnen worden gekozen 
als voor de KB. Daarnaast zijn een aantal andere wijzigingen doorgevoerd die tot doel hebben om de 
actie eenvoudiger, transparanter en efficiënter te maken. Zo is het aantal betaalmaanden standaard 
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op 10 gezet, wordt nadrukkelijk op de voordelen van automatische incasso gewezen en kunnen de 
bijdrages voortaan ook digitaal worden via iDEAL worden betaald. 

Voor een volledig verslag van de Kerkbalans 2016 wordt verwezen naar de betreffende rapportage. 

Elektronische communicatie 
De tijdens de actie Kerkbalans 2016 verzamelde e-mailadressen zijn in 2016 zijn voor het eerst 
gebruikt voor andere correspondentie, zoals uitnodiging voor gemeenteavonden en ‘running dinner’. 
Van bijna 50% van de Pastorale Eenheden is nu een e-mailadres bekend en in de LRP Leden 
Administratie opgenomen.  
Om het versturen van gepersonaliseerde e-mails naar de leden mogelijk te maken en te 
vergemakkelijken heeft het CvK een abonnement genomen op de diensten van La Posta.  

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 van beide kanten de wens uitgesproken dat het 
personeel zich naar de buitenwereld zal opstellen als werkten ze voor één organisatie. Gezamenlijk 
zullen ze een goede service moeten leveren aan onze ‘klanten’. Zij vallen voor elkaar in en zullen de 
vakantieplanning met elkaar afstemmen. Om een en ander te formaliseren is eind 2016 zowel een 
Samenwerkingsovereenkomst als een Overeenkomst voor het leveren van Diensten 
overeengekomen. In deze laatste is vastgelegd dat de PGO een jaarlijkse vaste vergoeding betaalt 
aan St. Begraafplaats GK voor het onderhoud van het terrein rond de Groene Kerk en Willibrords erf.  

Begin januari is voor het eerst een gezamenlijk een nieuwjaarsbijeenkomst voor 
uitvaartondernemers georganiseerd, met als gastspreker Wim Cappers (funerair historicus), welke 
door zo’n 20 belangstellenden werd bezocht.  

Ook zijn de jaarrekening 2015 en de begroting 2017 besproken en door het CvK formeel 
goedgekeurd.  

5.2. Parkeerplaats Groene Kerk 
Op verzoek van een aantal gemeenteleden heeft het CvK in 2015 de gemeente Oegstgeest verzocht 
om de openbare parkeerplaats tegenover de Groene Kerk te verlichten. De gemeente heeft in 2016 
laten weten hier geen mogelijkheden toe te zien; het betreft hier een buitengebied en het beleid is 
om terughoudend te zijn met verlichting in het buitengebied. Het CvK beraadt zich op alternatieven. 

5.3. Kunst in Willibrords Erf 
In overleg met de kunstcommissie WBE is besloten om begin 2017 te stoppen met de wisselende 
exposities in WBE. Niet alle exposities werden door de gebruikers van de ruimte bij condoleances 
even passend ervaren. In plaats daarvan zal een permanente collectie worden aangekocht. 

6. College van Kerkrentmeesters 

6.1. Samenstelling 
Het college bestond begin januari 2016 uit de volgende personen: 

Chris van der Oord Voorzitter 
Ellen Kralt Secretaris (tevens ouderling) 
Thijs Breet Penningmeester (tevens ouderling) 
Fieke Sjoukes Personeelszaken 
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Marco de Rover | 
Wim Bouman | Onroerend Goed 
Piet van den Elshout | 

Marco de Rover en Piet van den Elshout hebben hun werkzaamheden voor het CvK eind 2016 
beëindigd. Piet is sinds 1995 betrokken geweest bij de Commissie van Beheer/College van 
Kerkrentmeesters.  

De samenstelling van het college per eind december 2016 is: 

Chris van der Oord Voorzitter 
Ellen Kralt Secretaris (tevens ouderling) 
Thijs Breet Penningmeester (tevens ouderling) 
Fieke Sjoukes Personeelszaken 
Wim Bouman Onroerend Goed 

6.2. Externe contacten 
Het College van Kerkrentmeesters is o.a. lid van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer (VB). 
Thijs Breet heeft 15 maart en 8 november de regionale bijeenkomsten van de VKB –Zuid Holland 
bijgewoond en op 19 april met het bestuur van VKB-Zuid Holland overlegd over de noodzakelijke 
veranderingen in de dienstverlening.  
Namens het CvK heeft Thijs op 7 oktober de start van de actie Groene Kerk Leiden in de Hooglandse 
Kerk 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 2016 bestond deze commissie uit de volgende personen: 

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

Kerkbalanscommissie 
Deze commissie is verantwoordelijk voor de jaarlijkse organisatie van de Actie Kerkbalans. Voor de 
uitvoering van de Actie Kerkbalans 2016 – papier bestond deze commissie uit de volgende personen: 

Dirk Jan de Ruijter sr voorzitter 
Han Herweijer 
Lex Huisman 
René Kammenga 
Rob Maljers 
Wilfried Mulder 
Tim Reedijk 
Willem Vletter 
Evert Wieman 

 

De Actie Kerkbalans 2016 – digitaal werd uitgevoerd door Thijs Breet met assistentie van Mart 
Binnendijk. 


