
JAARVERSLAG KERKENRAAD 2022 

Het is een goede gewoonte om in het nieuwe jaar terug te blikken wat in het voorgaande jaar is 

besproken en besloten. 

Omdat ik pas vanaf september als voorzitter functioneer zal ik dan in dit jaarverslag dan ook de 

periode vanaf september beschrijven. De periode voor september heb ik met hulp van Job Stein en 

Chido van den Hout ingevuld met de belangrijkste vergaderpunten.   

In dit verslag is ook een gedeelte waarbij corona ons nog beperkingen oplegde. Deze periode was 

zeker niet makkelijk voor mijn voorganger Chido van den Hout waarbij besluitvorming en 

communicatie veelal digitaal plaats vond.  

Laten we hopen, dat ons dit in de toekomst bespaard blijft. 

Hieronder kunt u per maand de behandelde onderwerpen lezen met eventueel een toelichting. 

Hierbij moet aangegeven worden dat vergaderingen hieronder vanaf dec 2021 weer 

online(teams)vergaderingen met kerkenraadsmandaat voor het moderamen zijn geweest. 

Vanaf maart waren er weer reguliere vergaderingen. 

Januari 

Ingrid Beumer is niet langer beschikbaar als scriba. Zij was al in september gestopt als scriba, maar 

tot 1 januari nog wel ook beschikbaar voor een substantieel deel van de scribataken. 

Punten van bespreking: 
- Engelen actie tijdens de weekmarkt op woensdag (uitloop van en afronding van Engelen actie online  
   kerstdienst) 
- Beroepingswerk na vertrek van ds. Olaf Haasnoot (Kerst 2021) 
- In de Week voor gebed voor de eenheid wordt via WhatsApp dagelijks een gebed gedeeld. De week  
  voor gebed wordt afgesloten met een oecumenische internetdienst  
- Bespreking wat te doen met de antependia uit de Maranathakerk  
- Benaderen van mensen voor het scribaat 
- Bespreking over onvrede bij het rommelmarktbestuur 
- Proef met digitaal collecteren via QR-code gaat van start, met de niet-Coronawerkelijkheid als  
  uitgangspunt 
- Besluit om vanaf 6 februari weer de eredienst met kerkgangers mogelijk te maken. (max 50 met     
   registratie en nog geen samenzang). 
   Zodoende ook weer kerkelijke bijeenkomsten mogelijk voor max 20 personen. Dit nog niet voor  
   koffiedrinken na kerktijd. Op 24 februari een extra kerkenraad te plannen om bij te praten, over wat   
   te doen na de Lock down en de coronamaatregelen. Tot de reguliere kerkenraadsvergadering van  
   10 mrt functioneert het moderamen nog als kerkenraad. Tevens het besluit om eventuele  
   tussentijdse verruiming van overheidswege tot en met 24 feb niet te volgen. 
-  Voorbereiding Stille Week (Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paasnacht) als gezamenlijke  
   diensten met Usselo wordt opgepakt. 
  

Februari 

- Notitie organisten zorghuisdiensten wordt besproken en akkoord bevonden. 
  Op de dag dat Rusland Oekraïne invalt is er in de middag een moderamenvergadering en ’s avonds 
  een extra kerkenraad om bij te praten na de 2e Lock down 
- Opheffen van alle coronarestricties 
- Moderamen krijgt mandaat om als corona onverhoopt opvlamt besluiten te nemen 
- Op verzoek van een oud predikant krijgt deze inzage in de kerkenraadsnotulen uit de tijd dat hij hier  
   predikant was. 



Maart 

- 6 maart geslaagde vitaliteitsbeurs in samenspel met RK-pastoraatsgroep door de diaconie  
   georganiseerd. 
-  7 maart een extra moderamen n.a.v. verschillende ideeën die boven zijn komen drijven m.b.t. de  
   oorlog in Oekraïne. Besloten wordt om een wekelijks Coventrygebed te starten en de   
   Maranathakerk aan de gemeente aan te bieden voor huisvesting. 
- 10 maart kerkenraadsvergadering: 
- De beroepingscommissie meldt dat de predikant die ze op het oog hadden om privé redenen heeft  
   afgehaakt. 
- Oorlog in Oekraïne en de vluchtelingezorg die dat te weeg bracht.  
   Kerkenraad gaat akkoord met de zienswijze van het moderamen. 
- Notitie “Kerkchillen” wordt besproken en kerkenraad gaat akkoord.   
- Controlecommissie wordt ingesteld. 
- Notitie organisten wordt besproken en akkoord bevonden. 
- Het ouderlingenberaad heeft alle gezinnen een 40 dagentijdboekje aangereikt en daarbij ook attent  
   gemaakt op de Kinderpassion in Usselo. 
  

April 

Geslaagde Stille-Week vieringen (afwisselend in Usselo en Haaksbergen) rondom hongerdoek 
 “U geeft mijn voeten de ruimte”. 
 
- Het 4-jaarlijkse bezoek door de classis predikant dhr. v.d. Kamp. 
- De samenwerkingsovereenkomst is met oog op de te beroepenpredikant in goede harmonie met de  
   kerkrentmeesters uit Usselo op onderdelen aangescherpt. 
- De kerkrentmeesters doen het voorstel om een aantal scribaattaken over te hevelen naar het  
   kerkelijk bureau en de aanstelling van Ingrid Beumer daartoe met 6 uur uit te breiden. Dit wordt  
   besproken en door de kerkenraad overgenomen. 
- Het ouderlingenberaad zal een ronde maken langs alle gezinnen met 10-15 jarigen en een  
   zonnebloemkaart overhandigen.  
- Een delegatie uit Haaksbergen heeft op initiatief van de kerkrentmeesters de kerkenbeurs 2022  
   bezocht. De betrokkenen doen enthousiast verslag. 
- Als vingeroefening voor de opvang van vluchtelingen in Haaksbergen heeft de diaconie de  
  vluchtelingenopvang in Borne een handreiking gedaan in de vorm van een schenking van  
  ondergoed, make-up e.d. 
- De kerkrentmeesters zijn in gesprek met de stichting die gebruik maken van gebouw Irene over de  
   toekomst van dat gebouw. 
- De beheerscommissie, de kerkrentmeesters en de diaconie geven in goed onderling overleg de  
  gedachtenvorming m.b.t. het kerkelijk erf een nieuwe impuls. 
- De kerkrentmeesters doen voorstellen voor nieuwe tarieven. Daarvoor krijgen ze niet direct de     
  handen op elkaar. Het voorstel wordt ingetrokken de kerkrentmeesters zullen met een nieuw   
  voorstel komen. 
- De kopieermachine bleek aan het eind van zijn latijn. In goed overleg is een eendere machine  
  overgenomen van Tjeerd Canrinus. De kerkrentmeesters zullen het komende jaar ideeën     
  ontwikkelen over wat voor de middellange termijn wijsheid is. 
 

Mei 

11 mei een geslaagde bezoekersmiddag van het ouderlingenberaad en het ouderenpastoraat. 
 
 



19 mei gemeenteavond 
- De conversie van de jaarrekening kerkrentmeesters naar FRIS heeft een hardnekkig probleem  
  opgeleverd. Daardoor verdient de aanvliegroute niet de schoonheidsprijs. 
- Jaarrekening Diaconie wordt akkoord bevonden. 
- Wim Slingerland praat de gemeente bij over het WOO-proces. 
- Janni Tijink doet een verslag van het in gereedheid brengen van de Dr. Ariensschool m.m.v. velen,  
  waaronder de diaconie. 
- In de rondvraag worden een aantal constructieve ideeën gedeeld met de kerkenraad. 
- Er is ook ruim tijd uitgetrokken voor een post-corona hapje en drankje. Daar wordt goed gebruik van  
  gemaakt. 
 
Geslaagde Hagepreek met medewerking ook van Geloven in Buurse en Usselo. 
 

Juni 

- Bespreking financiële jaarverslagen diaconie en kerkrentmeesters. Het jaarverslag van de diaconie  
  wordt goedgekeurd, dat van de kerkrentmeesters zal eerst nog ter inzage komen voordat het  
  goedgekeurd kan worden. 
- Terugblik op de gemeenteavond: geslaagd. De suggestie uit de rondvraag wordt besproken. 
- Het advies van de liturgiecommissie m.b.t. de collectes wordt besproken en overgenomen. 
- De oud-predikant die de kerkenraadsstukken van destijds wilde inzien, heeft laten weten dat hij hier  
  veel aan heeft gehad.  
- Een kleine werkgroep (Hilly Welmerink, Jannie de Greef en Christiaan Kramer) gaat ideeën  
  uitwerken om als Protestantse Gemeente zo mogelijk in samenspel met de RK-parochie activiteiten  
  te ontplooien in het kader van de week van de ontmoeting as. september. 
- Het hugenotenkruis (Maranathakerk) kan niet in het hek gelast worden, het zal op een sokkel    
  tegen/bij de kerk geplaatst worden. 
- Na de dienst van 12 juni wordt het Magazine “De Maranatha” gepresenteerd. 
- De Oppas Nevendienst Oproep Poule kan van start. 
 
Johan Niemans wordt wethouder in Haaksbergen en legt in verband daarmee al zijn 
vrijwilligersfuncties neer. Binnen de diaconie worden een aantal ad-hoc verschuivingen doorgevoerd 
(Joske blijft tot 1 jan ad interim-voorzitter, Christiaan wordt ad-interim penningmeester). 
 
- De kerkrentmeester heeft versterking gevonden in Edwin Beumer als ouderling-kerkrentmeester.  
   Hij zal het secretariaat op zich nemen. 
- Gesprek tussen Chido van den Hout en Theo van der Hulst over een kerkenraadsfunctie voor  
   Theo.==> voordracht van Theo als ouderling voorzitter.   
 

Juli 

14 juli kerkenraad 
- De diaconie zal voor een aantal maatschappelijke organisaties een deel van de huurprijs van de  
   Richtershof voor haar rekening nemen. Daarover zijn afspraken gemaakt tussen kerkrentmeesters 
   en diaconie. 
- De kerkdiensten worden nog altijd een 40x via kerkomroep en/of YouTube digitaal bekeken. 
 
 
 
 
 



27 juli gezamenlijk moderamen Usselo & Haaksbergen-Buurse 
- Terugblik op de Stille Week, die is door allen als positief ervaren. 
- De eindfase van het beroepingswerk komt in zicht, met het oog daarop lopen we de resterende  
   stappen van dit traject nog een keer door, scherpen die aan en maken daar werkafspraken over. 
- We houden de kerkdienstroosters van beide gemeenten tegen het licht en maken afspraken over    
   gezamenlijke diensten als de oudejaarsdienst, Hagepreek, Stille Week e.d. 
 
Augustus 

25 augustus is er voorafgaande aan het Moderamen een korte kerkenraadsbijeenkomst waarin 
 - De kerkenraad unaniem Edwin Beumer (ouderling-kerkrentmeester) en Theo van der Hulst  
   (ouderling voorzitter) verkozen verklaard.  
- De kerkenraad geïnformeerd over de te verwachten positieve afronding van het beroepingswerk. 
 
Geslaagde rommelmarkt 
 
September 

4 september ambtsdrager zondag 
- Liturgisch afscheid van Johan Niemans, Henk ter Welle en Chido van den Hout en bevestiging van  
  Theo van der Hulst als ouderling-voorzitter (Edwin Beumer was verhinderd en is in een kerkdienst in  
  oktober als ouderling-kerkrentmeester bevestigd). 
- Robert Habing neemt de functie van vervangend-tekenbevoegd scriba die ontstaan is door het  
   vertrek van Johan Niemans op zich. 
 

Gezamenlijke Kerkenraadsvergadering Haaksbergen-Buurse en Usselo 5-09-2022 

Verslag van de beroepingscommissie. 

Hierbij is uitgebreid verslag gedaan van het proces en de bevindingen over de gesprekken met de 

kandidaat ds. Wiebke Heeren. 

Het voorstel van de beroepingscommissie was unaniem genomen om ds. Wiebke Heeren voor te 

stellen aan de beide gemeente als nieuwe predikant.  

Kerkenraadsvergadering 8-09-2022 

1e vergadering onder voorzitterschap van Theo van der Hulst. 

Het plan “Ons verhaal van de toekomst” besproken wat een verdere uitwerking betreft van het 

organisatie ontwikkelplan “Huis dat een levend lichaam wordt”. “Ons verhaal van de toekomst” is ter 

kennisneming aangenomen. Verder is besloten om een zgn. heidag te organiseren om de kerkenraad 

verdere toelichting te verstrekken en om te bepalen de volgorde van belangrijkheid van de 10 

hoofdpunten. 

Uitleg over fondswerving om aanvullende gelden te verwerven voor het uitvoeren van activiteiten. 

De zoektocht naar een scriba duurt voort; namen worden genoemd. 

Besloten wordt om Robert Habing als plaatsvervangend scriba te benoemen en ds. Job Stein als 

plaatsvervangende voorzitter. 

Besloten wordt om de beleggingsstatuten van de diaconie goed te keuren. 

Belangrijkste mededelingen: 

- Diaconie is samen met de kerkrentmeesters in overleg het kerkelijk erf. 

- Kerkrentmeesters. Gekeken wordt of en hoe het kerkgebouw multifunctioneel te maken is.    

   Waarbij ook gekeken wordt of de verlichting aangepast kan worden naar LED. 



   Kosten voor gordijnen voor de ramen van de kerk in het kader bezuiniging stookkosten en  

   een betere akoestiek vallen erg duur uit. 

- Predikanten. Het Coventry gebed wordt voortgezet. 

 

- Geslaagde activiteit op woensdagmorgen (in samenwerking met koffiedrinken op  

  woensdagmorgen, de fam. Heino en de fam. Schlebaum) in het kader van de week van de  

  ontmoeting. 

Oktober 

Gemeenteavond 4-10-2022 

De gemeente geïnformeerd over de stand van zaken van het beroepingswerk. 

In deze gemeenteavond is ds. Wiebke aanwezig om zich voor te stellen en vragen te beantwoorden. 

Korte kerkenraadsvergadering 4-10-2022 

Na de gemeente voorgesteld te hebben aan kandidaat ds. Wiebke Heeren. Is na een kort overleg met 

input van de opmerkingen van de gemeenteavond een unaniem besluit genomen om ds. Wiebke 

Heeren te beroepen. 

Implementatie dag Organisatie Ontwikkeling 15-10-2022 

Bij deze dag is het gehele proces nog eens toegelicht. Door daarna in groepen te werken is er een 

goede discussie en diepgang gegeven aan de 10 hoofdpunten genoemd in het document “Ons 

verhaal van de toekomst”. 

Op het eind van de dag is een volgorde aangegeven van de tien hoofdpunten.    

 

Kerkenraadraadsvergadering 27-10-2022 

Mededelingen vanuit moderamen: 

-Uitleg is gegeven hoe de organisatie en programma is tijdens en om de intrededienst van  

  Wiebke Heeren. 

De zoektocht naar een scriba en andere functies binnen de kerkenraad duurt voort, namen worden 

genoemd. 

Er zijn ervaringen opgehaald uit de Implementatie dag Organisatie Ontwikkeling van 15 oktober. 

Hierbij is er verzoek gedaan om een duidelijk Organigram te maken. 

Tevens is het verzoek gedaan om de plaatselijke regeling aan te passen om de nieuwe vorm van 

vergaderen te formaliseren. 

De kerkenraad is akkoord met de opdracht voor werkgroep implementatie. 

Als startende leden zijn benoemd T. van der Hulst en W. Slingerland. 

Het format kinderkerk wordt besproken en goedgekeurd zodat de predikanten met de kinderkerk 

van start kunnen gaan. 

 

Ter besluitvorming zijn aangedragen: 

- Jaarrekening college van kerkrentmeesters.  

- Het collecterooster. 

- De begroting van de Diaconie. 

- De begroting van de Kerkrentmeesters. 



Belangrijkste mededelingen: 

Diaconie: Joske Müller legt haar functie neer als voorzitter van de Diaconie. (blijft diaken) 

- De giftenlijst is gereed. 

- Bij een gesprek bij de gemeente Haaksbergen over een noodfonds voor burgers en de  

   kleine middenstand. De diaconie heeft geen toezeggingen gedaan en wacht even af wat  

   andere partners doen. 

Kerkrentmeesters: De huidige opslag van de Rommelmark is verkocht. Er zijn onderhandelingen 

gaande over een andere locatie. 

- De verlichting is aangepast naar LED verlichting. 

- De Maranathakerk staat eind oktober op funda. 

- Stookkosten, gelukkig is er op tijd een contract afgesloten anders betaalde men nu 5 x het  

   huidige maandbedrag. 

- Er zal worden geïnventariseerd wat de mogelijkheden zijn om kunst exposities te houden in  

  het kerkgebouw. 

- Er zijn gesprekken gaande om gebouw Irene te Buurse niet voor mei 2025 af te stoten.   

November 

Gemeenteavond 10-11-2022 

De gemeente geïnformeerd over de stand van zaken van het beroepingswerk. 

Hierbij verteld dat ds. Wiebke Heeren op 24 augustus het beroep heeft aangenomen. 

Ds. Heeren neemt op 4 december afscheid in haar oude gemeente en zal intrede doen op 11 

december. 

De begroting van de diaconie is gepresenteerd waarna een enkele vraag is beantwoord. 

De begroting van de kerkrentmeesters is gepresenteerd waarbij schriftelijke en mondelinge vragen 

zijn beantwoord. 

Het implementatie proces over de nieuwe organisatie structuur is met behulp van een presentatie 

toegelicht. 

Tevens zijn er antwoorden gegeven op verschillende vragen.  

December 

Kerkenraadraadsvergadering 08-12-2022 

Mededelingen vanuit moderamen: 
- Instemming met verzoek Lions Club Haaksbergen om een zuil te plaatsen. 
- Vraag van dhr. Hamoen tijdens de gemeenteavond over de boekenbeurs. De vraag is  
   besproken en teruggelegd bij dhr. Hamoen. Een verzoek graag zoals in het plan “Huis dat    
   een levend lichaam wordt” is voorgesteld.  
- Mededelingen implementatie proces, de werkgroep implementatie is nog niet bijeen 
   geweest i.v.m. vakantie. 
- Coronamaatregelen, per 2-1-2022 besloten om weer te gaan collecteren.  
- Vraag dhr. Hamoen voor onderwerpen welke te bespreken zijn in de ring Enschede. Deze  
   zijn aan dhr. Hamoen doorgegeven. 
 

Belangrijkste mededelingen van:  

Ouderlingen: Er volgt een gesprek met de vrijwilligers die in het Wiedenhof actief zijn. 

- Een voorstel over de vertrouwenspersoon volgt. 

- De kinderkerk gaat van start met 1 keer per 6 weken. 

 



Kerkrentmeesters:  

- De Maranathakerk, de biedingen worden op 16-12 bij de notaris geopend en op 17-12  

   worden de plannen getoetst.  

- Bij de ontwikkelingen van het kerkelijk-erf is een bouwbegeleidingsbureau en een 

installatieadviesbureau gekozen. 

Ter kennisgeving: 

Stand van zaken van de voorbereiding van actie Kerkbalans is medegedeeld.   

Ter besluitvorming: 

- Tarieven verhuur kerk en Richtershof + consumpties is besloten met een aanpassing in het  

   voorstel aangaande diensten van begrafenissen en trouwdiensten. 

- Preekrooster 2023. 

Extra Kerkenraadsvergadering 27-12-2022 

Op dinsdag 27 december was de kerkenraad in een extra vergadering bijeen. 

Op de agenda stond maar 1 onderwerp, instemming met het voorstel tot verkoop van de 

Maranathakerk met woonhuis. 

Na uitleg en toelichting van het besluitvormingstraject door de kerkrentmeester Hans van Emden en 

mevr. Langenhof - makelaar, over het gehele proces vanaf plaatsing advertentie tot het indienen van 

de inschrijvingen hebben de aanwezige kerkenraadsleden unaniem ingestemd met de hoogste bieder 

die ook een heel mooi en goed onderbouwd plan had. 


