Jaarverslag 2017 College van Kerkrentmeesters Protestantse
gemeente te Heiloo
Samenstelling van het College van Kerkrentmeesters
Per 1 januari 2017 was de samenstelling van het College van Kerkrentmeesters als volgt:
Jakke Hiemstra:
voorzitter
Wim Purmer:
penningmeester, verhuur Ter Coulsterkerk
Peter van Dorsten:
secretaris
Hans Boll:
onderhoud Ter Coulsterkerk en pastorieën
Peter de Laat:
onderhoud Ter Coulsterkerk
Jenny Bikker:
coördinatie kerkbalans, interne en externe presentatie
Jacob Ouderkerken:
contact Stichting Monument Witte Kerk, orgelzaken
Jan Bras:
leden- en financiële administratie
Organisatie, de mensen
Op 1 januari waren drie predikanten verbonden aan onze gemeente; één full time predikant en twee
predikanten samen voor 1,0 fte. De full time predikant was voor 20 % van de beschikbare tijd
werkzaam voor de Protestantse gemeente te Limmen. In september is ds. Floor van der Wind met
emeritaat gegaan. Om in het vertrek te voorzien is een kerkelijk werker aangesteld voor 0,6 fte, met
bijzondere aandacht voor het pastoraat. Per 1 september 2017 zijn de beide predikanten samen voor
0,9 fte. verbonden aan onze gemeente en voor 0,2 fte. aan de Protestantse gemeente te Limmen.
Eind 2017 heeft Hans Boll afscheid genomen van het college. Tijdens de afscheidsreceptie is hij
bedankt voor zijn jarenlange inzet voor de gemeente.
De financiële administratie en de ledenadministratie wordt uitgevoerd door twee personen. In dienst
van de gemeente is een cantor-organist, werkzaam voor 9 uur per week. Hij is tevens dirigent van de
Cantorij. Daarnaast zijn er organisten bij toerbeurt werkzaam. Voor 12 uur per week is een
interieurverzorgster in dienstbetrekking.
De bijdrage van vrijwilligers voor onze gemeente is zeer waardevol. Het kosterschap, de beheerders,
schoonmaakgroep, en alle overige vrijwilligers omvatten circa 160 personen. De vrijwilligers zetten
zich in voor onder andere het beheer van de gebouwen, zalen, tuin, verhuur van ruimten,
schoonmaak etc. Het vrijwilligerswerk draagt bij aan de goede onderlinge sociale contacten.
Beheer en onderhoud Ter Coulsterkerk
Diverse zaken zijn aangepakt in de Ter Coulsterkerk. De vaatwasser in de keuken is gerenoveerd. In
de kapel is de ventilator vervangen en is de noodverlichting vernieuwd. Het geluid in de kerk is een
aandachtspunt. De installatie is opnieuw ingeregeld en er is een sfeermicrofoon aangeschaft. Het
uurwerk in de toren is schoongemaakt en gerepareerd. Helaas is het voorgekomen dat ongewenste
bezoekers andermans eigendommen ontvreemden. Om deze reden is er camerabeveiliging ingesteld.
Beheer en onderhoud Witte Kerk
Met de Stichting Monument Witte Kerk Heiloo is een overeenkomst gesloten waarbij het beheer,
onderhoud, restauratie en de exploitatie van de Witte Kerk per 1 januari 2016 is overgedragen.
Jaarlijks wordt het plan van de stichting m.b.t. exploitatie en begroting ter goedkeuring voorgelegd
aan het college van kerkrentmeesters. De CV ketel in de kerk wordt in 2018 vervangen.
Gedurende de woensdagen in de maanden juni, juli en augustus en tijdens de jaarlijkse
monumentendag was de Witte Kerk open voor publiek. Organisten bespeelden op deze momenten
het orgel.

Gebruik gebouwen
De ruimten in de Ter Coulsterkerk en De Witte Kerk worden intensief gebruikt door maatschappelijke
en culturele instellingen en zijn populair voor de organisatie van concerten. Hiervoor zijn wekelijks
veel vrijwilligers in touw om alles in goede banen te leiden. De inkomsten uit verhuur betekenen een
positieve financiële bijdrage aan de exploitatie van de gebouwen.
Onderhoud pastorieën
Het College van Kerkrentmeesters beheert drie woningen waaronder twee pastorieën. Diverse kleinen grootschalige onderhoudswerkzaamheden zijn verricht. De CV-ketel in de woning Hoghe Weijdt is
vervangen.
I.v.m. het emeritaat van ds. Floor van der Wind is besloten de pastorie Kennemerstraatweg 303 te
verkopen. Met de predikant is een vertrekregeling overeengekomen.
Actie Kerkbalans
In januari 2017 is weer de jaarlijkse Aktie Kerkbalans gevoerd. Een korte en zeer intensieve actie
waarbij vele vrijwilligers honderden enveloppen rondbrengen en weer ophalen. Deze inspanning
leidde ook nu weer tot een mooie respons van 80%. De opbrengst van de actie is conform de
begroting. Wel laat de opbrengst over de jaren heen een gestage afname zien. Naast de financiële
toezeggingen levert de Actie ook waardevolle informatie op over opvattingen over de
kerk, gevoelens bij het lidmaatschap etc. Deze informatie wordt doorgespeeld naar het pastorale
team.
Overige acties en activiteiten
In 2017 is de jaarlijkse bijeenkomst voor vrijwilligers georganiseerd als blijk van waardering voor hun
inzet. Er is een Indonesische rijsttafel verzorgd en een lezing over de geschiedenis van de Witte Kerk.
De kerkelijke gemeente was vertegenwoordigd op de grote jaarmarkt in juli in Heiloo met een kraam,
met informatiemateriaal boeken (zwerfboeken uit de bibliotheek van de Ter Coulsterkerk), boekjes
over o.a. de Doop, Trouw, Vieren enz. Ook waren weer kaarten te koop van o.a. de beide kerken. Op
het terras bij de Ter Coulsterkerk was voor de bezoekers koffie met koek.
De Witte Kerk en de Ter Coulsterkerk waren geopend voor bezichtiging en in de Ter Coulsterkerk
was ter gelegenheid van de markt een concert en een expositie.
Registraties en archief.
Het college is verantwoordelijk voor de ledenadministratie, voordeel is dat het in eigen beheer is en
er online gewerkt kan worden.
Ook is zij verantwoordelijk voor het bijhouden van het archief en van het bijhouden van het
Doopboek en het Trouwboek.

