Verslag van de jaarvergadering van de RK Geloofsgemeenschap H. Irenëus op zondag 26
maart 2017 in het Gebouwtje te Ens.
Er zijn ruim 80 aanwezigen, waaronder het bestuur : Pastor Magda , Cita Groot, Kees van
Koulil, Hans Blokker en Dik de Jong. Namens de Emmausparochie is Truus Vegterlo
aanwezig.

1. Opening : Om 11.15 uur opent Cita de vergadering; ze heet een ieder van
harte welkom en leest de overweging ‘Mensen op onze weg’ . Verder geeft ze
een uitleg waarom deze vergadering wederom in Ens is. In Marknesse is het
kerkzaaltje te klein voor deze grote groep en de zaal van Het Hart wordt
verbouwd. Verder vertelt ze al dat er later gediscussieerd gaat worden over
o.a. 1 viering per weekend en beleggen met geld van de
geloofsgemeenschap.
Pastor Magda leest de overweging ‘wat mensen inspireert op hun weg ‘voor.

2. Verslag jaarvergadering 10-4-2016 : Anton de Bruin is op de
jaarvergadering in april 2016 afgetreden als budgethouder van de
geloofsgemeenschap H. Ireneüs. Hij kon die dag niet aanwezig zijn, dus
vandaar dat hij vandaag alsnog bedankt wordt voor zijn inzet in de
locatieraad. Hij krijgt een mooie bos bloemen overhandigd. Voor de rest zijn er
geen op- of aanmerkingen en wordt het verslag goedgekeurd.

3. Jaaroverzicht 2016 : Dit jaaroverzicht is te vinden op de website. Nog niet
veel mensen hebben het ingezien. Cita geeft een kort overzicht wat er zoal in
staat.

4. Financieel verslag 2016 : Hans geeft een toelichting op de financiën. Onze
geloofsgemeenschap draagt jaarlijks 31% bij aan de gezamenlijke kosten van
de Emmeausparochie. Dit bedrag wordt jaarlijks berekend aan de hand van
aantal parochianen en bezittingen van de geloofsgemeenschappen. De
geloofsgemeenschap Ireneüs is zelf verantwoordelijk voor een gezonde
financiële situatie. De laatste jaren worden we met een negatief resultaat
geconfronteerd. De lage rente voor bezittingen en de terugloop in de bijdrage
van parochianen is hier mede oorzaak van. Verder staat er een groot bedrag
op de post voorzieningen groot onderhoud. Dit is een eis van het Bisdom.

Begroting 2017 : In 2017 worden er extra inkomsten verwacht van de in Ens te
plaatsen zendmast bij de kerk. De uitgaven personeelskosten blijven gelijk. Het te
verwachten tekort zal rond de € 23.000,- bedragen. Het exploitatiesaldo is al ruim 6
jaar negatief.

De kascommissie, bestaande uit Kees Zuidberg en Theo van Diepen hebben geen
onrechtmatigheden aangetroffen in de financiën. Theo van Diepen wordt opgevolgd
door Anton de Bruin als lid van de kascommissie.

5. Stand van zaken verkoop kerkgebouw Luttelgeest : Er zijn al vele plannen
geweest voor de kerk in Luttelgeest ; appartementen, uitvaartcentrum etc. Er
is nog wel steeds belangstelling , dus we blijven positief. Wil van Hooydonk is
in overleg met de gemeente NOP inzake bestemmingsplan. M.v.d. Berg
vraagt zich af wat de kosten nu per jaar zijn voor de kerk in Luttelgeest. De
kosten voor onderhoud, verwarming en verzekering worden geschat op €
5000,- per jaar.

6. Vacatures in Pastoraatsgroep en Locatieraad : Voor de locatieraad wordt
gezocht naar een notulist(e) en een secretaris. Voor de pastoraatsgroep
wordt een contactpersoon voor Kraggenburg gezocht. Voor Dik de Jong is dit
het laatste jaar in de locatieraad. Met een bestuur van 3 personen kan de
geloofsgemeenschap niet verder.

7. Rondvraag : Marrie Elligens vraagt zich af of er ook een Poolse vertaling bij
het roosterkastje in Marknesse kan komen. Het rooster, dat in Klaverblad
staat, wordt bij het kerk opgehangen, maar de Poolse mensen kunnen hier
niet zo veel mee.
Maria Droog heeft een vraag over geluidsopnames bij
uitvaarten. De CD die nu gebruikt wordt , is niet groot genoeg waardoor niet
de volledige dienst wordt opgenomen. Meindert van de Berg heeft dit
probleem inmiddels opgelost.
André Verwer wil graag duidelijkheid over
de weekendvierigen. Dan zijn er geen vieringen op zaterdag, dan is het wel
op zaterdag; dan is de zondagviering om 9.30; dan weer om 10 uur. Waarom
is er niet 1 viering op een vast tijdstip in 1 dorp per weekend? Hier is binnen
het bestuur al over gesproken, maar het voelt nog niet goed! De discussie is
er zeker wel! Bij een stemming blijkt dat de meerderheid van de aanwezigen
voor vaste kerktijden is. Thea Broersen merkt op dat 9.30 uur ook een goede
tijd is; dat is voor Pastoor Maagd makkelijker in te plannen.
Marrie
Elligens vraagt of in de feestweek in Marknesse de weekendviering kan
vervallen. Er is zondags een viering in de tent en dan is het niet logisch als er
een reguliere viering is. Truus Vegterlo vertelt dat er vanuit de werkgroep een
brief naar alle kerken is verstuurd. Er is dit jaar 1 viering op zondag in de tent!
Er is een opmerking over het stukje in Klaverblad met betrekking tot
Aswoensdag. Klaverblad kwam pas na Aswoensdag.
Piet van Domburg merkt op dat de tijden en plaatsen waar vieringen zijn vaak niet
juist zijn. Het rooster staat op de site, maar ook daar staan regelmatig fouten in en
niet iedereen heeft een mail. Brigitte merkt op dat er 27-3 een vergadering is met
degene die het rooster maakt. Er wordt dus aan gewerkt om fouten te voorkomen!

Herman Pastoors heeft een vraag over de klokken en wijzers van de kerk in Ens.
Kees werkt dit verder af. Jacques van Koulil maakt zich zorgen over de invloed
vanuit Groningen en Emmeloord. Hij adviseert de locatieraad haar energie vooral op
eigen zaken te richten en zich niet teveel moet laten opleggen.

8. Gesprek in groepjes over : financiën en beleggingen ; visie kerk en
toekomst : er wordt in diverse groepen heftig gesproken over deze stellingen.
Na afloop worden de ‘uitslagen’ kort verteld. Het bestuur neemt de notities
mee en gaat hier verder mee aan het werk!

9. Sluiting : Cita geeft pastor Magda een welverdiende bos bloemen : De bonus
waar Theo Groen over sprak! Cita sluit de vergadering om 13.05 uur af met
de overweging ‘overal ontmoet je mensen’

