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AANWEZIG: zie presentielijsten

 1. Welkom en opening met gebed
Het is inmiddels 20.15 als de voorzitter de vergadering opent, nadat er door de overweldigende
opkomst stoelen zijn bijgeplaatst en een mobiele geluidsinstallatie is geregeld.
Het is mooi om vast te stellen dat van alle geledingen zoveel vertegenwoordiging aanwezig is. Dit
toont de betrokkenheid.
Nadat pastoor ons is voorgegaan in gebed, gaan we van start.

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Notulen PV d.d. 6 november 2019
Er zijn geen opmerkingen over dit verslag met  bijlagen, waarna het met dank aan de opsteller(s)
wordt vastgesteld.

4. Mededelingen van het parochiebestuur
- Ons parochiebestuurslid voor IT/kerkbalans/Communicatie deelt mee dat hij per 1 januari

stopt met zijn bestuurswerkzaamheden.
- Voor kerkbalans worden binnenkort twee soorten brieven aan parochianen verstuurd:

1) Oproep om als vrijwilliger mee te helpen bij de actie. Deze brief gaat naar bijdragende
leden

2) Oproep om financieel bij te dragen naar parochianen die nu niet bijdragen.
- Na een lange aanloopperiode gaat DocBase (systeem voor de ledenadministatie) steeds

beter draaien. Dat geldt ook voor de koppeling met het financiële systeem Exact Online.
- De penningmeester deelt mee dat ons financieel perspectief niet gunstig is. Wat nu binnen is

aan kerkelijke bijdragen valt behoorlijk tegen. Vandaar de mailing zoals in het tweede punt
benoemd. We hebben te maken met 4.200 adressen waarvan 650 een bijdrage doen (is
totaal van alle locaties tezamen).  Ook collecteopbrengsten vallen tegen.

- Voor energie hebben we nog een contract met een gunstig tarief tot 1 januari. Daarna zullen
de energiekosten fors stijgen.

- De penningmeester heeft overleg met de locaties om maatregelen te treffen het gasverbruik
te verminderen. Voor het Bonifatiuscomplex is men op zoek naar verdere verduurzaming
zoals toepassing van zonnepanelen en infraroodverwarming waarbij subsidie tot 30%
mogelijk is. De penningmeester voert ook overleg met ambtenaren van de gemeente
Leeuwarden.

- Van onze vastgoedportefeuille is alles verhuurd. Verwachte opbrengst dit jaar € 150.000.
- Gevraagd wordt naar de jaarrekening. Deze is terug te vinden op de website.

Hierna neemt de voorzitter het woord over het gebouwenbeleid.  Ze leidt dit onderwerp in met het
voorlezen van een verhaal over o.a. water, spiegels en stilte, toepasselijk in de fase waarin wij ons
bevinden.
Het onderwerp gebouwenbeleid is iets wat van het bisdom afkomstig is en is dus niet uitsluitend een
parochieaangelegenheid.
Een 7-koppige commissie houdt zich hiermee bezig. Alle locaties zijn hierop aangesloten.



Op dit moment worden er vooral cijfers verzameld. Emotionele zaken als de betekenis van de
gebouwen, kerksluiting etc. wordt momenteel niet besproken.
Dit project kent geen haast, maar vooral zorgvuldig handelen.
Om toch iets concreter op dit onderwerp in te gaan, heeft een bestuurslid een document opgesteld.
Door een misverstand was dit document niet bij de agenda gevoegd en worden er snel kopieën
gemaakt.
In kleine groepjes buigen de aanwezigen zich over deze materie en krijgen hiervoor tot 21.15 de tijd.
Het doel is vooral om door “out of the box” denken goede ideeën naar voren te brengen.

Uit de vergadering komt het volgende naar voren:
- Naast het TB-huis, zouden ook andere kerkelijke gebouwen een upgrade moeten ondergaan

om meer inkomsten te genereren.
- Het bedrijfsleven aanschrijven voor ondersteuning (vergelijk Cambuur).
- In plaats van alleen naar de gebouwen te kijken zou je eerst een bredere langere termijn visie

moeten ontwikkelen. Er worden termijnen genoemd van 5, 10 en 15 jaar.
Uiteraard spelen personeelskosten hierbij ook een rol. Maar we zijn blij met het team dat we
nu hebben, waarbij Caritas ons ook nog eens subsidieert.

- Een soort kerkfabriek constructie onder één stichting.

De overige ideeën worden verzameld en zullen door het pastoraalteam en de gebouwenwerkgroep
verder worden beoordeeld.
Hierna wordt dit onderwerp afgesloten.

Op de agenda staat nog: terugblik op de Sint-Vitusdag dit jaar. Dit punt wordt overgeslagen.

5. Inbreng Beraden/G&B-commissie
Koren * Oproep voor nieuwe leden

Zieken & Ouderen * In het TB-huis worden drie kerstmiddagen georganiseerd. Volgende week
worden de uitnodigingen rondgebracht.

Kosters * er wordt een compliment uitgedeeld voor het regelen van het speciale
communiemeubel in alle locaties tijdens corona.

G&B Wergea/Warten * Het overlijden van een commissielid is voor deze commissie een groot
gemis. De verschillende subcommissies worden opnieuw ingericht.

* Om energie te besparen worden vieringen verplaatst naar de Frissel en
verder is G&B in de goede richting bezig.

G&B Wytgaard * Een compliment is er voor Vitus-Nys. Dit blad wordt ook in Wytgaard en
omgeving goed gelezen.

* De parochiezaal is duurzaam ingericht. Een ieder wordt van harte
uitgenodigd een viering bij te wonen en er warm bij te zitten. Daarbij geeft
een volle kerk een echt gemeenschapsgevoel. Eigenlijk zouden we elkaar
vaker moeten ontmoeten.

Dominicus * De kruiswegstaties worden nu op een mooie manier “blind” aangelicht met
led.



* Het beeld van St. Marcus is gerestaureerd. Voor de sokkels ligt nog een
verzoek bij het parochiebestuur.
* De benodigde kabels voor streaming zijn weggewerkt en er kan ook vanuit
andere ruimtes worden gestreamd.

* Er loopt een experiment met infrarood.

* De organisatie van de Maria-processie wordt kort belicht.

Bonifatius * Er heeft een feestelijke inwijding plaats gevonden van de ingebruikname
van het gerestaureerde orgel.

* In de kerk worden verbeteringen doorgevoerd aan de geluidsinstallatie.
Ook boven bij het orgel zal de zang worden versterkt.

* Deelname aan het comité voor de Maria-processie.

Vanuit de vergadering wordt nog het volgende gezegd over vacatures:
* Hoewel er een scoutingscommissie bezig is, wil dat niet zeggen dat er zelf

niet meer gezocht hoeft te worden. Dus bij iedere vacature ook zelf om je
heen kijken.

6. Wat verder ter tafel komt, bijzondere vieringen of evenementen
Wordt niet besproken

7. Rondvraag
- Bij uitvaarten en als (grotere) koren meewerken blijkt in de Dominicus slechts één toilet

beschikbaar. Daardoor bij vieringen filevorming. Er schijnt een mogelijkheid te zijn ook
gebruik te kunnen maken van het aangrenzende gebouw. Dit is bij de meesten niet bekend.

- A.s. zondagmiddag is er een voorstelling van Peter Vermaat in de Dominicus en wordt van
harte aanbevolen.

- Op 12 december is er een vrijwilligersfeest in de Harmonie en wordt georganiseerd door de
gemeente Leeuwarden, zie ook de berichtgeving in Huis aan Huis: Voel je uitgenodigd!

- Gevraagd wordt om de doordeweekse avondviering in de Dominicus te verplaatsen naar de
ochtend.

- De communie uitreiking in de Dominicus graag zo organiseren dat ook bij de zijbeuken wordt
uitgereikt.

8. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 21.45 de vergadering.


