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________________________________________________________________________ 
Notulen van de jaarvergadering locatie Vollenhove van 16 maart 2017. 
Aanwezig 37 parochianen waarvan 2 leden parochiebestuur: Jos Hoogma en Birgitta Damhuis. 
Mk.a. afwezig pastor Scholten. Van de locatieraad was aanwezig: Femedith Kersjes, Jan Klappe (secretaris), 
Wim Schrijver (penningmeester), Martin Schuttenbelt, Betsie Klappe en Wim Ouderling. 
 
1.  Opening 
Vervangend voorzitter Femedith Kersjes opent om 20:20 uur de jaarvergadering met een mooie tekst over 
de toekomst van de kerk. Zij heet iedereen welkom in het bijzonder Jos Hoogma en Birgitta Damhuis van 
het parochiebestuur. Pastor Scholten is helaas deze avond verhinderd. 
Aan de agenda wordt aan punt 8 toegevoegd: opmerkingen parochieblad Wim de Boer 
 
2.  Notulen vorige jaarvergadering 17 maart 2016 
Op tafel lagen de notulen van 2015 ter inzage en worden doorgenomen. 
Annie Toeter merkt op bij punt 8 dat zij niet de schoonmaakploeg heeft benaderd voor het koperpoetsen 
maar Mieke de Boer. Dit zal in het verslag aangepast worden.  
Verder zijn er geen op- of aanmerkingen en de notulen van 2016 worden goed gekeurd. 
 
3.  Jaarverslag 
Het totale jaarverslag bestaat uit 9 bladzijden. 
Jan Klappe leest alleen het voorwoord voor en licht er enkele punten eruit. 
Na afloop bedankt hij alle vrijwilligers voor hun bijdrage. 
Er liggen voldoende exemplaren van het jaarverslag op tafel en kunnen na afloop worden meegenomen. 
 
4.  Mededelingen 
Er is bij de locatieraad 1 vacature opgevuld. Wim Ouderling is bereid gevonden deze taak op zich te 
willen nemen en locatieraad is hier heel blij mee. 
Hierbij doen wij een dringend verzoek of er bij ons parochianen zijn die zich in willen zetten voor een 
bestuursfunctie van het parochiebestuur. Dit is nodig daar er volgend jaar zeker enkele vacatures vrij 
komen. Met elkaar moeten wij onze 5 locaties draaiend blijven houden. Opgave bij het secretariaat. 
Uit het parochieblad vernomen dat de vacature van pastor Hans Schoorlemmer niet opgevuld gaat worden. 
dat houdt in dat de woco-groepen van eigen locaties meer voor zullen moeten gaan. 
Op zondag 21 mei doen 12 communicantjes bij ons 1

e
 H. Communie.  

Pastor Scholten zal in deze viering voorgaan. 
De gezamenlijke viering is zondag 25 juni te Steenwijk. Uitgenodigd hiervoor worden het kinderkoor  uit 
Oldemarkt en Stan Vocaal uit Steenwijkerwold.   
De locatieraad heeft besloten de zaalhuur te verhogen van € 50,- naar € 60,- per dagdeel. 
23 april is er een vrijwilligersmiddag. Opgave bij Betsie Klappe of  Albert en Karin de Boer. 
Vergeet u niet uw vastenzakjes in te leveren. Deze zijn bestemd voor de inrichting en lesmaterialen van  
de St. Josephschool. Een school voor 32 doofstomme kinderen een project van pastor v.d. Sman  
 
5.  Financiën 
Wim Schrijver, penningmeester, gaf via beamer-presentatie toelichting op de cijfers van 2016.  
Dit jaar hadden wij een negatief saldo van € 3950.- , mede door minder kerkbezoek en 1 uitvaart in 2016. 
Aan diverse parochianen is nog een herinneringsbrief van Aktie kerkbalans geschreven wat meer dan 
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€ 3000,- opleverde. In andere 4 locaties wordt dit nu ook gedaan. De kosten van de eredienst waren wel 
hoog. In dit bedrag zitten o.a. de kosten van offerkaarsen, altaarbenodigdheden en de kosten van beide 
koren. De kosten van de koren waren dit jaar beduidend minder, beide koren letten goed op de kleintjes. 
Op het penningmeesteroverleg is besloten dat het tekort van onze locatie zal worden aangevuld door de 
overige 4 locaties van de Christoffelparochie. Over de jaarcijfers waren verder geen vragen. 
 
Urnenmuur R.K. kerkhof. 
Wim: De kerkhofwerkgroep is al een tijdje bezig om te onderzoeken of het mogelijk is een urnenmuur te 
plaatsen op ons oude kerkhof. Daar het een gemeentelijk monument is zijn er diverse richtlijnen waar wij 
aan moeten voldoen en brengt hoge kosten met zich (meer dan € 10.000,-). Dineke Konter deelt mee dat er 
ook urnen geplaatst kunnen worden op de Algemene Begraafplaats de Voorst. Daar er tot nu toe nog geen 
aanvraag is binnengekomen om urnen te plaatsen wil de werkgroep en locatieraad met een nieuw voorstel 
komen wat beduidend minder gaat kosten n.l. een gedeelte van het kerkhof aanwijzen als urnentuin. Hier 
wordt over gediscussieerd en de meeste aanwezigen konden zich hierin wel vinden. 
 
6.  Woordje parochiebestuur H. Christoffel  
Penningmeester Jos Hoogma neemt het woord en vertelt over de gang van zaken parochiebestuur. 
2x per jaar is er penningmeesteroverleg en de sfeer is onderling goed. Alle financiële zaken worden dan 
met elkaar doorgenomen. Wel wil hij nog benadrukken of er geen vrijwilligers in Vollenhove zijn die zich 
in willen zetten voor het parochiebestuur. Volgend jaar is Theo Leferink en Marie-Bernadette van de Wal 
aftredend en een bestuurslid uit Vollenhove zou meer dan welkom zijn. 
 
7.  Woordje pastoresteam 
Helaas is pastor Scholten deze avond niet aanwezig om de parochianen een woordje toe te spreken. 
 
8.  Wat verder ter tafel komt en rondvraag 
Opmerking parochieblad Wim de Boer. Wim vindt het parochieblad er mooi uitzien maar ergert zich al 
jaren aan de gele kop bij locatie Vollenhove waarbij parochianen bij niet voldoen van Aktie kerkbalans er 
dubbel tarief van diensten kan worden gevraagd. Wim ziet dit liever in het algemene gedeelte van het 
parochieblad geplaatst worden. Jan Klappe antwoord dat vele jaren geleden dit in Vollenhove al is 
besloten door het voormalig kerkbestuur en wij hanteren dit nog steeds. Hoe dit in andere locaties geregeld 
is ons niet bekend. Femedith: we nemen dit verzoek mee naar de locatieraadsvergadering om te kijken of 
de tekst misschien anders geformuleerd kan worden. 
 
9.  Rondvraag 
Everhard de Boer: op ons oude kerkhof staan achteraan nog graven met oude kruizen van Schokland. 
Blijven deze graven wel behouden?  
Wim Schrijver zegt toe dat alle schokker graven met kruizen in tact blijven. 
Wim Alves: het bevreemd hem dat wanneer een graf op de nominatie staat om geruimd te worden de 
familie niet persoonlijk benaderd wordt. Nu moet men er achter komen omdat er rode linten om een graf 
gespannen zijn. Dit betreft dan ook nog een graf waarvoor tot 2024 betaald is.  
Kees Timmermans (kerkhofbeheerder) legt uit dat er in het kerkhofreglement staat dat de nabestaanden 
contact horen te leggen met de kerkhofbeheerder en niet andersom. Ook behoort de familie te kunnen 
aantonen dat er voldoende grafrechten zijn betaald. In dit geval stond het niet juist vermeld in de 
kerkhofadministratie. Vandaar dit misverstand. Heel vervelend dat dit zo is verlopen.  
Wim Schrijver zal dan ook na de vergadering dit met Wim Alves gaan uitpraten. 
Birgitta Damhuis: zij wilde nog even opmerken dat het parochiebestuur op meerdere locaties komen in 
Christoffelparochie maar dat ze versteld stond wat er allemaal al zo in Vollenhove gebeurd aan 
activiteiten, mede ook door het parochiecomité. 
Jan Klappe: vriendelijk verzoek fietsen zoveel mogelijk achteraan op de parkeerplaats te parkeren. 
Daar is veel ruimte en voorkomt mogelijke schade aan auto’s. 
 
10.  Sluiting 
Niets meer aan de orde wordt om 21.15 uur wordt de jaarvergadering gesloten en bedankt Femedith 
iedereen voor zijn of haar inbreng. Na afloop is er een gezellig samenzijn met een hapje en drankje. 
      


