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Hieronder een korte samenvatting van de werkzaamheden van genoemde vereniging in het jaar 2019 

(en deels doorlopend in 2020). 

Bestuur 

Na het aangekondigde vertrek van de voorzitter Christiaan Hamminga is na interne afstemming Wim 

de Jong bereid gevonden de voorzittershamer per april 2019 over te nemen. Tevens zal het bestuur 

in 2020 worden uitgebreid met twee kerkenraadsleden om zo tot het in de statuten genoemde 

aantal van 5 personen te komen. Bijkomend voordeel is de linking pin hiermee tussen vereniging en 

kerkenraad. 

 

Dominee en kosteres 

Na een periode van 11 jaar gaf ds. Carla Schoonenberg medio 2019 een beroep te hebben aanvaard 

in de gemeente Pijnacker/Delfgauw. Een beroepingscommissie is geïnstalleerd en medio 2020 is de 

nieuwe predikant ds. Martine Wassenaar verbonden aan de Uniekerk. Gezien de teruglopende 

inkomsten is er gekozen om van een volledige FTE terug te gaan naar 0,7 FTE. 

Op 75 jarige leeftijd heeft Willemien Broeren besloten het kosterschap van de kerk per eind 2019 te 

beëindigen. Inmiddels wordt het kosterschap ingevuld door John en Gerda Prins. 

 

Woonruimte 

Met goedkeuring van de leden is besloten de pastorie aan de Prins Clausstraat 21 te verkopen. Begin 

2020 is dit geëffectueerd. Na een lange zoektocht naar een te huren appartement is uiteindelijk 

besloten een appartement te kopen, Sand Ambachtstraat 140 C te ’s-Gravenzande. 

 

De kosteres woning is begin 2020 onder handen genomen, lekkend dak, achterstallig onderhoud, 

nieuwe keuken, verfwerkzaamheden etc. etc. Het genoemde kostersechtpaar kan de komende jaren 

naar we hopen zorgeloos wonen. 

 

Pachters 

Meerdere gesprekken/overleg zijn er in 2019 geweest met beide pachters. Enerzijds om de pacht 

over te laten schrijven van vader op zoon en anderzijds om af te stemmen of en zo ja op welke wijze 

de pacht kan worden ontbonden. Gesprekken hierover lopen nog door in 2020. 

 

Financiën  

Teruglopende inkomsten nopen het bestuur tot terugbrengen van de FTE kosten (zie hierboven), 

kritisch te kijken naar de uitgaven (over sluiten van de brandverzekeringen) en verhogen van de 

opbrengsten uit bezit/beleggingen. Meerdere gesprekken zijn hierover gevoerd met de Rabobank om 

tot concrete stappen te komen met een verbeterde cash flow als uitkomst.  Gezien de 

coronaontwikkelingen staat dit in 2020 tijdelijk on hold. 
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