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Bij de opening van de vergadering staan we stil bij verantwoordelijkheid en verantwoording. Waarom 
hebben wij een bestuurlijke functie in de kerk op ons genomen? Een boeiende vraag. Er zijn 
meerdere redenen waarom iemand een functie in de kerk op zich neemt. Verantwoording afleggen 
hoort erbij. Op 17 en 25 november a.s. zijn er gemeentevergaderingen (zelfde programma) waarin 
we vertellen waar we mee bezig zijn. Daarmee houden we u / jou als gemeenteleden op de hoogte. 
Het programma van de avonden wordt vanavond uitgebreid besproken. Het thema van de avond is: 
“Hoe delen wij het geloof?” Op het programma staan een aantal financiële onderdelen zoals de 
begroting 2023 van de PGH en de diaconie, de meerjarenbegroting. Daarnaast wordt het beleidsplan 
van de PGH gepresenteerd. Allemaal onderdelen die van belang zijn en dan ook uitgebreid worden 
besproken. De AK hoort de gemeente over de stukken en zal ze daarna verder afhandelen. Daarna 
kunnen we als PGH ook verder. We hebben grote plannen zoals de renovatie van de Plantagekerk 
(staat ook op het programma van de gemeentevergadering). Dat plan kan alleen doorgang vinden als 
de begroting 2023 en de meerjarenbegroting van PGH zijn vastgesteld. Dat is een eis vanuit het 
CCBB. Om verder te kunnen gaan met de renovatie is een sluitende meerjarenbegroting tot en met 
2030 nodig. Het CvK is heel erg druk geweest om een meerjarenbegroting op te stellen en zal deze op 
de gemeentevergadering presenteren. Naast de bovengenoemde onderdelen horen we ook meer 
over de Tuin van Lof bij de Regenboog en de gesprekgroepen @Home. De gemeentevergadering 
worden beide uitgezonden.  Er is volop gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te 
gaan  
Wilma Steenbeek werkt al weer een jaar voor de PGH, wat gaat de tijd snel. Haar contract wordt met 
een jaar verlengd.  
We besluiten de vergadering met het zingen van een lied en het samen bidden van het Onze Vader. 
Marjolijn Sijtsma 


