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1. Opening door de voorzitter mevr. Nynke van Genderen 
 
 
2. Ontwikkelingen binnen de kerk vanaf februari 2016. 
  
Vragen / opmerkingen bij dit onderwerp:  

• Klopt het dat Ds. Nordt is losgemaakt en dat ze ook niet meer mag preken zoals ze 
zelf zegt – Antwoord: Ds. Nordt is alleen losgemaakt van de gemeente Markelo maar 
is niet uit het ambt gezet, ze is dus gewoon beroepbaar en mag ook in iedere 
gemeente preken. Ds. Nordt weet dit ook zelf. 

• Hoe staat de gemeente er financieel voor -  Antwoord: komt aan de orde bij punt 4.  
• Hoe lang moet ds Nordt nog betaald worden. Antwoord: in ieder geval 1 jaar en als ze 

dan nog geen werk heeft moet ze nog 3 jaar worden doorbetaald met een aflopend 
percentage. 

• De buurtavonden die zijn geweest worden als zeer waardevol bevonden. 
 
 
3. Plaatselijke Regeling.  
 
Vragen / opmerkingen bij dit onderwerp. 

• Gaat deze nieuwe regeling nog steeds uit van twee predikanten in Markelo voor de 
jaargesprekken – Antwoord: Het maakt niet uit hoeveel predikanten er zijn voor het 
jaargesprek van de predikant, dit wordt gedaan met  de predikant(en) die er dan is/zijn. 

• Als er een nieuwe ambtsdrager wordt benoemd en deze is geen belijdend lid dan 
gelden de bevestigingsvragen als belijdenisvragen en wordt betreffende persoon als 
belijdend lid opgenomen in het ledenbestand. Op verzoek kan dit ook voor ouders die 
hun kind laten dopen. Zij kunnen dan ook als belijdend lid in het ledenbestand worden 
bijgeschreven. 

• In de Hervormde kerk kende men vroeger geboorte leden dat bestaat niet meer  zijn 
gemeenteleden daarvan in kennis gesteld – in het verleden mocht de burgelijke  
gemeente doorgeven of er iemand is geboren, dit mag niet meer ivm privacy regeling- 
nu moeten mensen in een gezin die graag hun kinderen willen laten bijschrijven 
zonder dat deze worden gedoopt dit zelf melden. 
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. Opzet Actie Kerkbalans 2017 door mevr. Marti Pluijgers.  
 
De begroting voor 2017 ligt vanaf volgende week ter inzage voor de gemeente op het kerkelijk 
bureau. De inkomstenstroom en de uitgavenstroom zijn bekeken. Tot de inkomstenstroom 
rekenen we de Aktie kerkbalans en de inkomsten vanuit de Martinushof zoals bij 
begrafenissen en verhuur. Toch komen we structureel tekort. 
We hebben ons ingeschreven in Utrecht bij het landelijk dienstencentrum om mee te gaan 
doen aan de Actie Kerkbalans Nieuw. Markelo is na de inschrijving uitgekozen uit honderden 
brieven om als 1 van de 6 gemeenten voor een pilot waar vanuit de landelijke kerk wordt 
meegedacht aan een nieuwe opzet van de Actie Kerkbalans. De eerste brainstormavond is 
geweest, als er mensen zijn die op een volgend moment mee willen denken kunnen zich 
melden. 
We gaan nu kijken naar een separate geldstroom bij niet doop en belijdende leden. 
Doel is om hiermee aan het eind van 2017 een sluitende begroting te hebben. 
De laatste 3 – 4 jaar is er een tekort geweest in de begroting, er zijn nog wel liquide middelen 
maar het houdt niet over.  
Ivm de mogelijke extra uitgaven wat betreft de losmaking van ds Nordt worden er op dit 
moment geen grote uitgaven gedaan. 
 
Vragen / opmerkingen bij dit onderwerp 

• Wat doe je met de gelden die er nog zijn. -  Antwoord: De lening aan de Diaconie is 
afgelost-  de rest van de gelden blijven bij de SKG staan ( stichting kerkelijke 
geldbeheer) de bank van de kerk en voor de kerk. Hier wordt niet mee gespeculeerd. 

• Investeren in zonnepanelen op het dak van de Martinushof. – Antwoord: het is de 
moeite waard om hier over na te denken en naar de subsidie mogelijkheden die hier 
voor zijn, maar voorlopig doen we geen grote uitgaven. 

• Gaan we de actie kerkbalans buiten de leden doen.-  Antwoord: ja we gaan ook buiten 
de leden geld proberen te generen. Er zijn genoeg ‘noabers’ die geen lid zijn maar de 
kerk wel een warm hart toedragen. 

• Is dit voor 1 jaar of komt dit jaarlijks terug.-  Antwoord: dit is nog niet helemaal duidelijk 
maar we proberen om meer mensen op wat voor manier ook binnen krijgen en te 
houden, zodat we meer geld generen voor meerdere jaren. 

• Moeten we hier denken aan bijvoorbeeld vrienden van de kerk. -  Antwoord: ja dit is 
een idee om dat zo te gaan noemen. 

• Is er ook contact met de noabergemeenten Diepenheim en Goor. Antwoord: die zijn 
niet geselecteerd om aan deze Pilot mee te doen, dus hier is met hun geen contact 
over geweest. 
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5. Het nieuwe kerkblad door dhr. Frits van Zwol. 
 
Het kerkblad bestaat al 93 jaar, voorheen Vrede en Blijdschap tot 1990. We zijn nu 3 a 4 jaar 
aan het onderzoeken om het kerkblad in kleur uit te gaan geven.  De kerkenraad was toen 
van mening dat dit te luxe is voor Markelo.  Maar bij navraag bij drukker Heusinkveld  blijkt dat 
als we het kerkblad in kleur laten drukken een besparing hebben van ongeveer 1000 euro per 
jaar. Het eerst volgende nummer zal dan ook in nieuwe stijl worden uitgebracht, en na verloop 
van tijd zullen er nog wel wat dingen aan veranderen. Mochten er mensen zijn die hierbij 
willen helpen meedenken die kunnen zich melden bij de redactie. 
 
Vragen / opmerkingen bij dit onderwerp 

• De verspreiding gaat huis aan huis zou dit ook anders kunnen omdat huishoudens met 
een ja/nee sticker op de deur hem dan niet krijgen. -  Antwoord: dit gaat via de folder 
verspreiders, maar voor wie hem met de folders niet ontvangt kan hem per post 
ontvangen (wel even aanmelden bij de redactie) of afhalen in de Martinushof. 

• Als je hem niet ontvangt bij de reclamefolders graag doorgeven bij de redactie zodat 
zij hier met de folderverspreiders over kunnen communiceren. 

 
 
6. Vraag van de voorzitter wat moet de protestantse gemeente van Markelo 
aantrekkelijker maken. 
 
Vanuit de aanwezigen: 

• De basis van het kerk zijn verwaterd, je moet nieuwe vulling krijgen binnen de 
noaberschap.  Het kerkzijn veranderd landelijk, het aantal mensen wat naar de kerk 
gaat wordt minder.  

• We moeten wat meer de nadruk leggen op de plichten die we hebben richting de kerk. 
Het noaberschap. 

• De bijzondere diensten zijn hoogtepunten tijdens het kerkelijk jaar. Misschien moeten 
we daar wat meer mee doen. ( koeledienst, themadienst, startzondag, jubilea van de 
koren).  

• De mensen zijn in Markelo geloviger dan ze laten blijken, ze willen niet steeds in de 
kerk zijn, maar geloven wel. En de bijzondere diensten zijn laagdrempeliger wat meer 
mensen trekt. 

• Trouw blijven en je eigen talenten gebruiken. 
• Is het een idee om een jeugdhonk op te zetten om zo meer jeugd te trekken. 
• We moeten meer naar laagdrempeliger diensten, onze enige opdracht binnen de kerk 

is om het Evangelie te verkondigen en het maakt niet uit hoe dit gebeurd. 
• Je moet de mensen vragen om een taak op zich te nemen, vanzelf melden ze zich niet 

aan. 
 

Een aantal mensen met een hooraparaat ervaren dat de ringleiding niet altijd goed werkt.  Er 
zijn tot nu toe geen klachten binnen gekomen hierover, maar mochten die er zijn dan graag 
melden bij de koster zodat er wat aan gedaan kan worden.  
 
7. Sluiting  
We zingen samen het lied 243 Oh Heer mijn God, ook deze nacht, uit het nieuwe liedboek 
begeleidt door Bep van Zwam op dwarsfluit 
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Om 21.30 is de vergadering afgelopen en is er gelegenheid om elkaar tijdens een drankje 
informeel te ontmoeten, hier wordt door velen gebruik van gemaakt. 
 
 
Gerdien Rabe, scriba 
 


