
2018 Jaarverslag College van Kerkrentmeesters  pagina 1 van 9 

 

 

Jaarverslag 2018 

 

College van Kerkrentmeesters 
 

1. Introductie ................................................................................................................... 2 
2. Personele aangelegenheden ........................................................................................... 2 

2.1. Personeel in vaste dienst ........................................................................................ 2 
2.2. Vrijwilligers ........................................................................................................... 2 
2.3. Bedrijfshulpverlening .............................................................................................. 3 
2.4. Eindejaarsbijeenkomst ........................................................................................... 3 
2.5. Vertrouwenspersoon .............................................................................................. 3 

3. Vastgoed en inventaris .................................................................................................. 3 
3.1. Begeleiding uitbesteding onderhoud vastgoed ........................................................... 3 
3.2. Kerkgebouwen en inventaris ................................................................................... 3 

3.2.1. Groene Kerk ............................................................................................ 3 
3.2.2. Regenboogkerk ........................................................................................ 3 

3.3. Overig vastgoed .................................................................................................... 4 
3.3.1. Willibrords Erf .......................................................................................... 4 
3.3.2. Kosterswoning bij Groene Kerk .................................................................. 4 
3.3.3. Pastorie Simon Vestdijklaan ....................................................................... 4 
3.3.4. Pastorie Martinus Houttuynhof ................................................................... 4 
3.3.5. Sonne-Wende .......................................................................................... 4 

3.4. Onderhoud orgels .................................................................................................. 4 
4. Bedrijfsvoering ............................................................................................................. 5 

4.1. Kerkelijk Bureau .................................................................................................... 5 
4.1.1. Wekelijks operationeel overleg ................................................................... 5 
4.1.2. Financiële administratie en controle jaarrekening ......................................... 5 
4.1.3. FRIS ....................................................................................................... 5 
4.1.4. Bijdragenadministratie .............................................................................. 5 
4.1.5. Ledenadministratie ................................................................................... 5 

4.2. Verhuur gebouwen ................................................................................................. 6 
4.2.1. Groene Kerk / Willibrords Erf ..................................................................... 6 
4.2.2. Regenboogkerk ........................................................................................ 7 

4.3. Kerkbalans ............................................................................................................ 8 
4.4. Elektronische communicatie .................................................................................... 8 

5. Privacy wetgeving ......................................................................................................... 8 
6. Stichting Begraafplaats Groene Kerk ............................................................................... 8 
7. College van Kerkrentmeesters ........................................................................................ 8 

7.1. Samenstelling ....................................................................................................... 8 
7.2. Externe contacten .................................................................................................. 9 
7.3. Commissies........................................................................................................... 9 

7.3.1. Instrumentencommissie ............................................................................ 9 
7.3.2. Kerkbalanscommissie ............................................................................... 9 
7.3.3. Commissie “Duurzame Kerk” ..................................................................... 9 
  



2018 Jaarverslag College van Kerkrentmeesters  pagina 2 van 9 

1. Introductie 

Naast de jaarrekening, waarin financiële verantwoording wordt afgelegd, is dit jaarverslag het 
verhaal achter de cijfers. Dit om inzicht te geven in de werkzaamheden van het College van 
Kerkrentmeesters (CvK), aan de Kerkenraad, aan onszelf en aan de gemeente. 

2. Personele aangelegenheden  

2.1. Personeel in vaste dienst 

Eind 2018 had de PGO vijf (5) personen in vaste dienst: 

 Hantie Maris Medewerkster kerkelijk bureau & Gastvrouw Groene Kerk / Willibrords Erf 
 Pauline Verkerk Cantrix 
 Hans de Jong  Organist 
 Dirk Jan de Ruijter Koster 

 Wil Vegt  Schoonmaakster 

De kerkenraad heeft in het kader van “Meer Samen” besloten dat met ingang van 1 oktober 2018 
in één kerkgebouw op zondag een kerkdienst wordt gehouden. Van oktober t/m maart in de 
Regenboogkerk en van april t/m september in de Groene Kerk. Tijdens de Christelijke feestdagen 
Pasen, Pinksteren en Kerst en tijdens Allerzielen zal in beide kerken een dienst worden gehouden. 
Ook werd besloten om één nieuwe cantorij op te richten en de twee bestaande cantorijen te 
beëindigen.  

Dit besluit had de nodige consequenties tot gevolg met betrekking tot het personeel: één koster, 
één organist en één cantor. De tijdelijke contracten met koster Mariëtte Keppel (contract tot 15 
augustus 2018 voor 14 uur per week) en organist Cor de Jong (contract tot 7 september 2018 voor 
4,79 uur per week) werden niet verlengd. De arbeidsovereenkomst met Hans de Jong werd per 1 
december 2018 substantieel gewijzigd. Hij werd per die datum aangesteld als organist van de PGO 
in plaats van organist / cantor en zijn aanstellingsomvang moest derhalve worden verminderd van 

10.72 uur per week naar 5,09 uur per week. Pauline Verkerk werd aangesteld als de cantrix van de 
nieuwe PGO cantorij met een ongewijzigde aanstellingsomvang (5,18 uur per week) en Dirk Jan de 

Ruijter jr als de koster van de PGO met een uitbreiding van zijn aanstelling van 6 naar 14 uur per 
week.  
Hantie Maris behield haar aanstelling van 38,7 uur per week net als Wil Vegt met een aanstelling 
van 9 uur per week, waarvan 6 uur worden doorbelast aan de Stichting Dorpscentrum Oegstgeest. 

Begin 2018 had de PGO  voor 88,39 uur per week medewerk(st)ers in dienst. Eind 2018 was dat 

teruggebracht tot 71,97 uur per week. Een reductie 16,42 uur per week. Een deel van die reductie 
wordt, in lijn met het beleid van het CvK, gerealiseerd door flexibele inzet van schoonmaakbedrijf 
Tojina. 

Met alle medewerk(st)ers zijn de jaarlijkse functioneringsgesprekken gevoerd.  

2.2. Vrijwilligers 

Een aantal vrijwilligers wordt structureel ingezet voor bepaalde werkzaamheden. Zij krijgen 

hiervoor een vrijwilligersvergoeding: 

 Elleke Kemperman Ledenadministratie 
 Frits van der Mark Hulp bij uitvaarten en trouwerijen 

 Marie Thérèse Stierman – Rasser Hulp bij uitvaarten en trouwerijen  
 Anne van Egmond Catering hulp 
 Wil de Vries Catering hulp 
 Bart de Mol Catering hulp 

Voor vervanging, wegens vakantie of ziekte, van Hantie bij uitvaarten wordt mevrouw Henny 
Zijlstra (ervaren uitvaartbegeleidster) op uurbasis ingehuurd. 

De koster wordt bijgestaan door de hulpkosters die dienst doen als de koster een vrije zondag 

heeft of als er in twee kerken diensten zijn: 

 Gilles Verhaar 
 Gert Jan Huizer 

 Bert Osinga 
 Chris van der Oord 
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2.3. Bedrijfshulpverlening 

De personen in vaste dienst, de vrijwilligers die regelmatig ingezet worden en de hulpkosters 
volgen elke jaar de wettelijk vereiste cursus bedrijfshulpverlening (BHV). Dit jaar heeft ook één 
van   de predikanten de cursus gevolgd en zullen ook de andere predikanten gevraagd worden de 
BHV-cursus te volgen. 

2.4. Eindejaarsbijeenkomst 

Op donderdagmiddag 27 december vond de jaarlijkse eindejaarsbijeenkomst met personeel / 

vrijwilligers plaats in het Willibrords Erf en werd hen de kerstgratificatie (50 euro) uitgereikt. 

2.5. Vertrouwenspersoon 

Mevrouw Marja van Doorninck – Kruzinga is de vertrouwenspersoon van de PGO. Met de 

vertrouwenspersoon kan door het personeel contact worden opgenomen in geval van ongepast of 
grensoverschrijdend gedrag. In 2018 is hier door het personeel geen gebruik van gemaakt. 

3. Vastgoed en inventaris 

3.1. Begeleiding uitbesteding onderhoud vastgoed 

De begeleiding van het onderhoud van het vastgoed door Dhr. Patrick Noordermeer 
(N2bouwadvies) was niet van het niveau dat we hadden gehoopt. De samenwerking is daarom 

halverwege het jaar opgezegd.  

3.2. Kerkgebouwen en inventaris 

Naast het gewone klein onderhoud hebben in 2018 de volgende grotere zaken aandacht gevraagd:  

3.2.1. Groene Kerk 

 De restauratie van de kroonluchters, die in 2017 begon is, is in 2018 afgerond. De kroonluchters 
zijn schoongemaakt, gepolijst en van een beschermende laklaag voorzien. Tevens zijn de lampen 
vervangen door energiezuinige LED lampen.  
De lezenaars op de kansel en aan de zuidmuur zijn ook gerestaureerd.  

 De toegankelijkheid van de kerk voor mindervaliden is verhoogd door een nieuwe, minder steile  
vlonder bij de hoofdingang die tevens van een goede antislip laag is voorzien. De vloer tussen de 
drempels in de twee hallen is zodanig voorzien van vloerbedekking dat een min of meer egale 
vloer is ontstaan.  
Drempelhulpen zijn aangebracht bij de drempels naar de kerkruimte.  

 De luidklok heeft een grondige onderhoudsbeurt ondergaan. 

 De verlichting van het pad naar de hoofdingang van de kerk is aangepast. Op de lantaarnpalen 
zijn nieuwe koppen geplaatst met energiezuinige LED lampen. Het pad is nu goed verlicht. 

 Regelmatig worden er opmerkingen gemaakt over de opstelling van de stoelen. De stoelen staan 
te dicht op elkaar, waardoor het voor de ouder wordende bezoek(st)er van de kerk moeilijk is om 
plaats te nemen. Rekening houdend met de thans geldende wettelijke regels voor het opstellen 
van stoelen in ruimtes met meer dan honderd stoelen is een stoelenplan gemaakt door architect 
Dolf Floors.  In de voorgestelde opstelling zullen er zo’n vijftig stoelen minder zijn (242 ipv 292).  
In 2019 zal verder worden gekeken naar mogelijkheden om de stoelen te koppelen en om het 
zitcomfort te verhogen. In de loop van 2019 zal dan een besluit worden genomen over de 
benodigde aanpassingen.  

3.2.2. Regenboogkerk 

 Het erf van de kerk is grondig aangepakt en opnieuw ingericht. Tevens is een afsluitbare 

opslagruimte gecreëerd. Op het erf kunnen nu negentien auto’s worden geparkeerd. Extra 

fietsenrekken zijn aangeschaft en de verlichting van het terrein is verbeterd. 

 Het riool aan de noordkant van de kerk bleek verstopt en hier en daar ingestort. Het riool is 
geheel vervangen.  
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 Op verschillende plekken was de regenwaterafvoer versleten. Deze is vervangen. 

 De voorjaarsstormschade aan het dak aan de zuidkant is gerepareerd. De lekkage schade in 
het plafond van de kerkzaal is hersteld. De verzekering heeft de kosten betaald.  

 Om legionellabesmetting te voorkomen zijn een aantal wijzigingen in de waterleiding 
infrastructuur aangebracht.  

 De CV installatie heeft ook in 2018 weer de nodige aandacht gevergd. Diverse aanpassingen / 
reparaties zijn uitgevoerd. Het besturingssysteem van de CV blijft een zwak punt.  

 In de kerkzaal is een daglichtbeamer met scherm geïnstalleerd. Ook is een draagbare PC 
aangeschaft. Het geheel is zodanig geïnstalleerd dat de PC eenvoudig op de beamer, op het 
internet en op de geluidsinstallatie van de kerk kan worden aangesloten en gemakkelijk 
bediend kan worden 

 Alle koffiezetapparaten, zowel de grote als de kleine, waren aan vervanging toe en zijn 
vervangen. Gekozen is voor dezelfde apparaten als in Willibrords Erf zodat de (hulp)kosters / 
vrijwilligers geen problemen ondervinden met de bediening. 

 Drie oude koelkasten zijn vervangen door één energiezuinige koelkast in de huiskamer.  

 Bij een aantal stoelen in de kerkzaal voldoet de koppeling niet meer. Onderzoek is gedaan naar 
een vervanging hiervan die tevens voldoet aan de huidige wettelijke regels voor koppeling van 
stoelen in ruimtes zoals de kerkzaal. Een prototype koppeling is ontwikkeld door een 
gespecialiseerd bedrijf. Nader onderzoek vindt nog plaats naar alternatieven alvorens een 
besluit zal worden genomen in 2019.  

3.3. Overig vastgoed 

3.3.1. Willibrords Erf 

 Het witte plaatwerk boven de ingang heeft een verfbeurt gekregen.  

 De oude koelkast is vervangen door een energiezuinige versie. 

 Een bureaustoel en een papierversnipperaar zijn aangeschaft ter vervanging van de versleten 
exemplaren. 

 De TL buizen in het Kerkelijk Bureau en de hal zijn vervangen door energiezuinige LED-buizen. 

3.3.2. Kosterswoning bij Groene Kerk  

Een deel van een raamkozijn was verrot en moest worden vervangen. 

3.3.3. Pastorie Simon Vestdijklaan 

Een verstopte afvoer moest worden gerepareerd. 

3.3.4. Pastorie Martinus Houttuynhof 

Het pand Martinus Houttuynhof 72 in de wijk Poelgeest is aangekocht als pastorie. Na een kleine 
verbouwing, van één slaapkamer moesten twee slaapkamers worden gemaakt, en het uitvoeren 
van wat noodzakelijk onderhoud, kon het pand tijdig beschikbaar worden gesteld aan predikant 

Rian Veldman en zijn gezin.  

3.3.5. Sonne-Wende 

Het pand Sonne-Wende staat sinds juni 2017 te koop. Gedurende het gehele jaar heeft zich geen 
serieuze koper voor het pand gemeld. De vraagprijs is midden 2018 verlaagd van 2,6 miljoen euro 
naar 2,3 miljoen euro. In november heeft zich een belangstellende koper gemeld voor een deel van 
de tuin dat grenst aan zijn perceel (De Drieluik, Geverstraat 37). Besloten is onder bepaalde 
voorwaarden de grond te verkopen om op die manier de vraagprijs voor Sonne-Wende en de 
resterende tuin onder de 2 miljoen euro te kunnen brengen.  

3.4. Onderhoud orgels 

Door de invoering van Meer Samen in 2018 is de grote discussie over liturgie en de rol van de 

kerkmuziek en orgels daarbij uitgesteld naar 2019. 

Gezien de zorgelijke toestand van een deel van het pijpwerk in het orgel van de GWK 
(loodcorrosie) is in 2018 door het CvK akkoord gegeven voor werkzaamheden aan het orgel in de 
Groene Kerk om verdere corrosie van het pijpwerk te voorkomen. De aangetaste pijpen zijn eruit 
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gehaald en zuurvrij opgeslagen. Het GWK-orgel heeft nu twee registers minder, maar kan wel 

bespeeld worden.  

Door de Instrumenten Commissie (IC) wordt ook contact onderhouden met de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed.  
Daarnaast heeft de IC in samenwerking met het CvK een subsidieaanvraag voorbereid en gedaan 
(november 2018) bij het orgelfonds Mooy. Het Fonds Mooy is gespecialiseerd op het gebied van 
loodcorrosie.  N.B.: begin 2019 hebben we bericht gekregen dat het verzoek is afgewezen. 

In 2019 zal, na duidelijkheid over de rol van de orgels in de PGO-kerken, een besluit genomen 
moeten worden over de renovatie van de orgels.  

4. Bedrijfsvoering 

4.1. Kerkelijk Bureau 

4.1.1. Wekelijks operationeel overleg 

Wekelijks vindt er overleg plaats tussen het kerkelijk bureau, de koster, de beheerder van de 
begraafplaats, de penningmeester en de kerkrentmeester verantwoordelijk voor personeelszaken. 

Tijdens dit overleg worden alle operationele zaken en de werkplanning besproken. Van dit 
wekelijkse overleg wordt door de penningmeester een verslag gemaakt.  

4.1.2. 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.  

Sinds 2016 wordt gebruikt gemaakt van het systeem Basecone voor het elektronisch autoriseren 
en archiveren van facturen. Facturen worden direct gekoppeld aan boekingen in Twinfield en het 
autoriseren van betalingen kan elektronisch plaatsvinden.  

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

De jaarrekening 2017 is opgesteld conform de PKN richtlijnen en gecontroleerd door Driebergen 
Accountants uit Rijnsburg. 

4.1.3. FRIS 

De PKN heeft besloten dat met ingang van 2019 de financiële rapportage (jaarrekening en 
begroting) van de Protestantse Gemeenten op een gestandaardiseerde elektronische manier via 
FRIS ( Financieel Rapportage- en Informatie Systeem) moet geschieden. Dit geldt zowel voor de 
jaarrekening / begroting van het College van Kerkrentmeesters als van die van de Taakgroep 

Diaconaat en Zending.  
Om dit op een effectieve / efficiënte manier te kunnen ondersteunen is de inrichting van Twinfield 
aangepast.  

4.1.4. Bijdragenadministratie 

De bijdragen voor zowel de Kerk als het (wereld)diaconaat en de zending worden geadministreerd 
in LRP BA.  

4.1.5. Ledenadministratie 

Vrijwilligster Elleke Kemperman verzorgt de ledenadministratie in LRP LA en levert relevante 
ledengegevens aan o.a. het pastoraal team. 
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Eind 2018 bedroeg het aantal “leden” van de PGO: 

 

 

Uit bovenstaande gegevens is duidelijk op te maken dat niet alleen het aantal “leden” afneemt, 
maar ook dat het ledenbestand vergrijst.  

Het aantal Pastorale Eenheden bedroeg eind 2018 1.504 (2017: 1.541; 2016: 1.574). 

4.2. Verhuur gebouwen 

4.2.1. Groene Kerk / Willibrords Erf 

De Groene Kerk / Willibrords Erf is in 2018 tweeënnegentig (92) keer verhuurd voor een 
uitvaartbijeenkomst / condoleance en vier (4) keer voor een huwelijksdienst.  

De verhuurgegevens voor uitvaartbijeenkomsten / condoleances zijn: 

 

lid PGO 

 

Anders 

 

Totaal 

  2018 2017 2016   2018 2017 2016   2018 2017 2016 

            

Groene Kerk 6 7 7   24 26 17   30 33 24 

Groene Kerk + 

Willibrords Erf 
22 10 12   33 31 31   55 41 43 

Willibrords Erf 1 0 1   6 10 6   7 10 7 

            
totaal 29 17 20   63 67 54   92 84 74 

 

Opvallend is de verdere toename van het aantal uitvaartbijeenkomsten / condoleances op 
zaterdag, van acht (8) in 2016, via zestien (16) in 2017 naar negentien (19) in 2018. Dit geeft 

extra belasting voor onze organisatie. Voor een deel van deze uitvaartbijeenkomsten wordt Mevr. 
Henny Zijlstra ingezet om te voorkomen dat Hantie Maris te vaak op zaterdagen moet werken. De 
door Hantie Maris op zaterdag gewerkte uren moeten worden gecompenseerd door vrije uren op 
doordeweekse dagen, wat niet altijd mogelijk is. 

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

Min Max

0 9 -                52                 2                    54                 61                 61                 

10 19 -                125               13                 138               145               158               

20 29 4                    143               26                 173               176               190               

30 34 19                 143               12                 174               174               171               

40 49 45                 127               20                 192               194               215               

50 59 133               166               39                 338               360               391               

60 69 187               165               56                 408               420               414               

70 79 280               98                 33                 411               408               405               

80 89 202               31                 12                 245               254               251               

90 60                 7                    3                    70                 72                 62                 

930               1.057           216               2.203           2.264           2.318           

Doop

lid

Anders

lid

Totaal

2018

Totaal

2017

Totaal

2016

totaal

Leeftijd Belijdend

lid

982               1.069           213               2.264           

990               1.099           229               2.318           

eind 2017

eind 2016
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Een opvallend fenomeen is de toename in het aantal uitvaartondernemers waarmee we zaken 

doen. Van vierentwintig (24) in 2016, via zevenentwintig (27) in 2017 naar tweeëndertig (32) in 

2018. Dat is een extra belasting voor onze organisatie omdat de uitvaartondernemers die slechts 
één of twee keer per jaar gebruik maken van de Groene Kerk / Willibrords Erf extra begeleiding 
nodig hebben. 

Per uitvaartondernemer: 

 

2018 2017 2016 

Regentesse 23 13 13 

Monuta 20 21 26 

Attendo 5 5 3 

Jason & Bolland 5 5 3 

Salut 4 8 2 

DELA 3   

Teijlingen 3   

Thea Dijkstra  4 3 

UZL 1 3 2 

ondernemers met 2 uitvaarten 8 10 10 

ondernemers met 1 uitvaart 20 15 12 

 

92 84 74 

 

De Groene Kerk / Willibrords Erf is in 2018 ook verhuurd / beschikbaar gesteld voor: 

 Zaterdagmiddag 20/01 Herdenkingsbijeenkomst familie  
 Zondagmiddag15/04 Concert Jeugd Symfonieorkest Rijnstreek 
 Maandagavond 16/04 Vergadering Classis Leiden 
 Zondagmiddag 22/04 Familiebijeenkomst ter nagedachtenis aan overleden ouders 

 Donderdagavond 17/5 Vergadering nieuwe classis Zuid-Holland Noord 
 Zaterdagavond 26/05 Week van de Begraafplaats - concert 

 Donderdagavond 31/05 Week van de Begraafplaats - lezing 
 Vrijdagavond 29/06 Poldercross 
 Weekend 08 en 09/09 Osger weekend 
 Dinsdagavond 11/09 Orgelconcert 
 Dinsdagavond 18/09 Orgelconcert 
 Dinsdagavond 25/09 Orgelconcert 
 Woensdagavond 10/10 Bijeenkomst Vrijmetselaars 

 Zaterdagmorgen 10/11 Oorlogsgraven commissie 
 Donderdagavond 15/11 Lichtjesavond 
 Zondagmiddag 18/11 Leids Kamerkoor 
 Maandagavond 24/12 NGK – Kerstavonddienst  

 

Ook wordt het Willibrords Erf nog gebruikt voor PGO activiteiten. Behalve de sobere maaltijden 

tijdens de 40 dagen tijd en het koffie drinken na de kerkdienst, zouden die activiteiten ook in de 
Regenboogkerk, het “clubgebouw” van de PGO, kunnen plaatsvinden. Dat heeft een aantal 
organisatorische / personele / financiële voordelen en wordt derhalve van harte aanbevolen. 

4.2.2. Regenboogkerk 

De Regenboogkerk is sinds februari 2018 voor de wekelijkse eredienst op zaterdagmorgen tot 
14:00 uur en eveneens zaal 1/2 op de laatste zaterdagmiddag van de maand tot 17:00 uur 
verhuurd aan de Zevende Dag Adventisten uit Leiden. 

In de nacht van zaterdag 7 april op zondag 8 april heeft de Eritrese Orthodoxe Tewahdo Kerk Sint 
Michael uit Leiden de Regenboogkerk gehuurd voor het vieren van hun paasfeest. 

De Hofdijckschool heeft de kerkzaal tweemaal gebruikt: voor de Paas- en de Kerstviering.  
De Leidse Hout school heeft de kerkzaal gehuurd voor de Kerstviering. 

Operettevereniging De Troubadours heeft de kerkzaal gehuurd voor een generale repetitie en twee 
uitvoeringen. 

Het Vrouwenkoor o.l.v. Pauline Verkerk huurt regelmatig op een vrijdagavond een repetitieruimte. 

https://www.graydongo.nl/overheidsemioverheid-eritrese-orthodoxe-tewahdo-kerk-sint-michael-leiden-leiden-66168023
https://www.graydongo.nl/overheidsemioverheid-eritrese-orthodoxe-tewahdo-kerk-sint-michael-leiden-leiden-66168023
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Cappella pro Cantibus repeteert op zondagavonden in de kerkzaal van de Regenboogkerk. Als 

tegenprestatie verleent het koor medewerking aan PGO kerkdiensten. 

Regelmatig wordt het Kerkelijke Bureau benaderd door organisaties die actief zijn op het gebied 
van zingeving en welzijn met het verzoek om kerkelijke ruimtes te mogen huren. Deze organisaties 
worden consequent doorverwezen naar het Dorpscentrum Oegstgeest. 

4.3. Kerkbalans 

Voor een volledig verslag van de actie Kerkbalans 2018 wordt verwezen naar de aparte rapportage. 

4.4. Elektronische communicatie 

Eind 2018 was van 896 PGO leden (41%) een e-mailadres bekend, waarvan 29 hebben 
aangegeven geen PGO e-mails te willen ontvangen. Van 733 Pastorale Eenheden (49%) was een e-
mailadres bekend.  
Ook in 2018 is een aantal maal elektronisch een uitnodiging verzonden naar gemeenteleden / 

Pastorale Eenheden waarvan een e-mailadres bekend is, zoals uitnodiging voor gemeenteavonden 

en ‘running dinner’.  
Om het versturen van grote aantallen gepersonaliseerde e-mails naar de leden mogelijk te maken 
en te vergemakkelijken wordt gebruikt gemaakt van de diensten van La Posta. Hiermee wordt niet 
alleen voorkomen dat de e-mails in de SPAM box van de ontvanger terechtkomen, maar houden we 
ons ook aan de wettelijke regels met betrekking tot het versturen van e-mails naar leden.  

5. Privacy wetgeving 

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan.  Deze 
verordening, die bepaalt hoe organisaties om moeten gaan met gegevens van personen, geldt ook 
voor de PGO. Thijs Breet heeft op basis van materiaal dat door de PKN beschikbaar is gesteld een 
privacyverklaring voor de PGO opgesteld. Deze privacyverklaring is uitgebreid door de kerkenraad 

besproken en daarna goedgekeurd.  
Thijs Breet zal voorlopig de rol van coördinator gegevensbescherming op zich nemen. 

6. Stichting Begraafplaats Groene Kerk 

Vertegenwoordigers van het CvK en de Stichting Begraafplaats Groene Kerk (SBGK) zijn het 

afgelopen jaar tweemaal bij elkaar geweest respectievelijk voor het bespreken van de SBGK 
jaarrekening 2017 en de SBGK begroting 2019 en het gezamenlijk promoten van de begraafplaats 
en de Groene Kerk / Willibrords Erf.  

In 2018 zijn drie promotieactiviteiten georganiseerd. Op zaterdagavond 26 mei heeft in het kader 
van de “Week van de Begraafplaats”, het Leids Studenten Orkest een concert in de Groene Kerk 
gegeven. Op donderdagavond 31 mei heeft mevrouw Jetteke Bolten- Rempt, voorzitter van het 

Cultuurfonds Oegstgeest, een lezing gehouden in de Groene Kerk met als titel “Van Kunst tot Kist”.  

Op donderdag 15 november vond voor de tweede keer een lichtjesavond plaats, die zeer goed 
werd bezocht. In de Groene Kerk werden door bezoekers ruim 300 waxinelichtjes aangestoken en 
vonden pastorale gesprekken plaats met de aanwezige predikanten.  

Begin januari is voor de derde keer een gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst voor 
uitvaartondernemers georganiseerd, die ondanks de bijzondere spreker / onderwerp (organisatie 
door Monuta van de terugkeer van de MH17 slachtoffers) door slechts een gering aantal 

vertegenwoordigers van de uitvaartondernemers werd bezocht. Besloten is te stoppen met de 
nieuwjaarsbijeenkomst. 

7. College van Kerkrentmeesters 

7.1. Samenstelling 

Het college bestond gedurende 2018 uit de volgende personen: 

 Maurice van den Heuvel Voorzitter (tevens ouderling) 

 Ellen Kralt Secretaris (tevens ouderling) 

 Thijs Breet Penningmeester (tevens ouderling) 
 Fieke Sjoukes Personeelszaken 
 Wim Bouwman Onroerend Goed 
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7.2. Externe contacten 

Het College van Kerkrentmeesters is o.a. lid van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer 
(VKB) en de Stichting tot Behoud Kerkelijke Gebouwen (SBKG).  
Dirk Jan de Ruijter sr en Thijs Breet hebben PKN bijeenkomsten m.b.t. een nieuwe aanpak voor 
Kerkbalans bijgewoond en gesprekken gevoerd met de professionele fondsenwervers van de PKN.  

Fieke Sjoukes heeft namens de PGO, als huurder van ruimtes in het Dorpscentrum, diverse 
bijeenkomsten die door het bestuur van de Stichting Dorpscentrum voor huurders werden 
georganiseerd bijgewoond. 

7.3. Commissies 

7.3.1. 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. Eind 2018 bestond deze commissie uit de volgende personen: 

 Willem Camphuis voorzitter 

 Jan Krajenbrink 
 Maarten Hijzelendoorn 
 Gerard Mulder  (sinds november 2018) 
 Hans de Jong organist  
 Cor de Jong invalorganist  

7.3.2. Kerkbalanscommissie 

Deze commissie is verantwoordelijk voor de jaarlijkse organisatie van de Actie Kerkbalans. De 

voorbereiding en uitvoering van de actie Kerkbalans – papier stond onder leiding van Dirk Jan de 
Ruijter sr, hierin bijgestaan door  

 Lex Huisman 
 René Kammenga 

 Wilfried Mulder 
 Tim Reedijk  

 Willem Pieter Rus 
 Willem Vletter  
 Jan Willem Wevers  
 Evert Wieman (tot maart 2018) 
 Chris van den Oord (sinds september 2018) 

De actie Kerkbalans– digitaal werd voorbereid en uitgevoerd door Thijs Breet. 

7.3.3. Commissie “Duurzame Kerk” 

Deze commissie is in september 2018 opgericht. De commissie is gevraagd als eerste stap de 
bedrijfsvoering (inkoop, verbruik en afval) door te lichten, een inventarisatie van de 
duurzaamheidskwaliteit van de gebouwen te maken en te bepalen wat mogelijk is om te 
verduurzamen. Daarna een concreet voorstel maken welke veranderingen kunnen worden 
doorgevoerd en wat dat gaat kosten. Idealiter zal de commissie de uitvoering van de verbeteringen 

verbinden met de inhoud van de erediensten (theologisch en liturgisch) en de bewustwording van 
de gemeenteleden. 

De commissie bestaat uit de volgende personen: 

 Dieneke van OS 
 Pauline Verkerk 
 Ronald Vermerris 

 


