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Speerpunten 2021  
 

Terugblik 2020 

Afgelopen jaar zal altijd wel herinnerd worden als het jaar van de corona-pandemie. Corona dat 

er tot dan als enige in slaagde om wereldwijd de onderlinge verbondenheid aan te tasten door 

afstand te creëren. De 1,5 meter samenleving werd gepresenteerd als het nieuwe normaal.  

Dat betekende een herbezinning op de thema’s gebed en aanbidding, leiderschapsontwikkeling 

en missionair-zijn zoals we die in de vooruitblik in het jaarplan 2020 hadden benoemd. Het 

mogelijk maken van een livestream zodat iedereen bij de zondagdiensten betrokken kon blijven, 

met een kleine groep in de zaal of thuis werd binnen een week gerealiseerd! Nu negen 

maanden later hebben we een multimediateam wat de livestream professioneel verzorgt en 

meerdere satellietlocaties waar gemeenteleden samen kunnen komen om de livestream te 

volgen. 

Verbondenheid is in 2020 een belangrijke speerpunt geworden. Via de livestream konden we 

samen de diensten beleven, maar ook een aanbiddingsavond ‘bijwonen’. Via Zoom bleven we 

met elkaar in gesprek en overleg en hielden we een ledenvergadering met grote opkomst. Ook 

de gemeentebidstond kan inmiddels per zoom worden bijgewoond, de tieners van The Lounge 

bleven ook zo met elkaar in contact. Met Pasen kreeg de hele gemeente een bloemengroet en 

ondanks corona hadden we in september een geweldige gemeente buitendag met ruim 120 

deelnemers. 

De renovatie van de complete voorgevel heeft ons gebouw weer een frisse en uitnodigende 

uitstraling gegeven en de restyling van de bovenzaal heeft een sfeervolle ruimte opgeleverd, die 

we voor veel gemeenteactiviteiten kunnen gebruiken. En nu we het toch over restyling hebben: 

ook onze website is vernieuwd! 

De pandemie heeft veel beperkingen gegeven, maar we zijn dankbaar voor alles wat we wel 

hebben kunnen doen. De filmpjes van Reni en Heiko voor de kinderen, de mogelijkheid om 

tweewekelijks toch weer met de kindergroepen te kunnen starten, de Groeien in Leiderschap 

cursus die we volgens plan hebben kunnen afronden en de discipelschapscursus die in oktober 

van start kon gaan.  

Vooruitblik 2021 

Voor 2021 blijven we inzetten op verbondenheid en gebed als belangrijkste speerpunten. 

Waarom is gebed zo belangrijk, dat het een speerpunt blijft voor 2021? De Heer Jezus zegt dat 

als we Hem liefhebben en we Zijn woord bewaren Hij en de Vader bij ons zullen wonen! We 

zullen verbonden zijn met Hem en de Vader en daarom ook met elkaar als we doen wat Hij van 

ons vraagt. Eén van de dingen die Jezus van ons vraagt is om te bidden. Gebed is noodzakelijk 

om verbonden te zijn. Verbonden met de Heer Jezus, verbonden met de Vader en verbonden 

met elkaar!  

Voor 2021 zijn we als bestuur aan het nadenken hoe we onze verbondenheid met elkaar verder 

kunnen versterken. Het uitbreiden van satellietlocaties, inzet van kringen, het frequenter 

organiseren van activiteiten voor kleine groepen en het blijven gebruiken en stimuleren van het 



 

‘samenkomen op afstand’ (bv via Zoom) voor gebed of een Studiehuis bijeenkomst 

zijn zaken waar we over nadenken.  

De vraag wat de gevolgen van de pandemie voor ons als gemeente Menorah in 2021 zullen zijn, 

valt nu niet te beantwoorden. Dat gold ook voor het afgelopen jaar, waarin we met 

betrokkenheid, inzet en creativiteit van onze gemeenteleden toch veel plannen hebben kunnen 

realiseren. Dat geeft ons als bestuur alle vertrouwen voor de haalbaarheid van de plannen voor 

het komend jaar, zoals gepresenteerd in bijgaand plan en budget. 

Hoe kwam het plan tot stand? 
Elk jaar vragen we alle teamleiders om hun plannen in te dienen, die vervolgens met oudsten, 

diakenen en andere teamleiders op 2 avonden in november zijn bediscussieerd. Soms leidt dat 

tot aanpassingen of tot aanscherpingen, het leidt in ieder geval tot meer betrokkenheid en het 

tonen van wederzijds respect richting de teamleiders. Dit plan wordt vervolgens in het bestuur 

besproken. We zijn als bestuur dankbaar voor de vele goede en enthousiaste plannen voor het 

komende jaar. Toch hebben we dit jaar moeten besluiten financieel behoorlijk te snijden. We 

voelen ons gezegend door de stijging van de giften de afgelopen tijd, maar willen geen begroting 

indienen die veel hoger zou liggen dan de inkomsten van de afgelopen tijd. Het idee is dat we uit 

willen gaan van deze basis en willen besluiten over eventueel grotere plannen als de inkomsten 

daar aanleiding toe geven. Ook willen we enkele teams een kwartaalcollecte ter beschikking 

stellen. Dit zijn in ieder geval: Multimedia (Dankoffer 2020), Pand (Q1) Buurtpalet (Q2). 

In de nu volgende toelichting staan de oorspronkelijke plannen, in de financiële bijlage treft u 

dan in twee aparte kolommen de oorspronkelijke financiële aanvraag “AANVRAAG” en de 

uiteindelijk voorgestelde begroting 2021 (VOORSTEL) door het bestuur aan. De teamleiders 

hebben dus hiermee een uitdaging gekregen om hierin met wijsheid om te gaan en te bepalen 

waar de prioriteiten moeten liggen.  

Als de begroting wordt goedgekeurd zoals momenteel voorgesteld, kunnen dus NIET alle 

plannen voor 2021 in de komende paragraaf worden uitgevoerd. 

 

We zijn blij dat we een gevende gemeente zijn en bidden dat we met elkaar ook in 2021 de 

zegen mogen ervaren van een gevend leven. 

  



 

Toelichting Taakgroep plannen 

 
Zending richt zich op de afgesproken transitie naar kortlopendere, concretere zendings- en 

evangelisatie activiteiten. Er zijn ten opzichte van 2020 geen grote aanpassingen in de geldelijke 

ondersteuning. Ook is het de bedoeling om zendelingen meer te betrekken bij 

gemeenteactiviteiten en ook de jeugd te ondersteunen om betrokken te raken bij zending of 

evangelisatie, dit in nauwe afstemming met jeugd- en tienerleiding. De vervanging van 

zendingscommissieleden en het opstellen van een missionair plan 2021-2023 zijn een belangrijk 

aandachtspunt. 

Zorg wil op een koninklijke manier zichtbaar zijn en ondersteunen op pastoraal en praktisch 

vlak. Ook de activiteiten van Jeugd van Vroeger vallen financieel onder dit kopje. In bijlage 1 

staat apart een verslag van een zeer belangrijke groep binnen onze gemeente -de Jeugd van 

Vroeger- opgenomen. 

Het aanbiddingsteam zal zich richten op het vinden van een nieuwe teamleider en wil 

voldoende tijd investeren in teambuilding om de gemeente steeds voor te kunnen gaan in 

aanbidding en lofprijs. 

Multimedia: Met name door de maatregelen die genomen zijn om de uitbraak van COVID te 

beheersen, zijn er in korte tijd grote stappen gezet om de samenkomsten op afstand bij te 

kunnen wonen. Deze grote ontwikkeling zou er niet kunnen zijn zonder een goede 

samenwerking van techniek en mensen die het bedienen. Daarnaast is er overzicht nodig voor 

de richting van de ontwikkelingen het laten samenwerken van techniek, maar ook zeker van 

teams. Om deze opdracht goed in te vullen hebben in 2020 Arjan Vroege en Steven Bremer de 

handen ineengeslagen om deze uitdaging ook in 2021 op te pakken. Het uitgebreidere plan treft 

u in bijlage 2 

Het jeugd/kinderwerk zet zich ervoor in om samen met de kinderen op te trekken en de liefde 

van de Here Jezus te delen en onderwijs te geven vanuit Gods Woord. Hierin is het belangrijk 

dat zowel tussen de leiding als de leiding met de kinderen een goede band ontstaat. Ook wil het 

team de ruimtes praktisch en uitnodigend inrichten, passend bij de visie van Menorah. 

Belangrijkste doelen zijn om invulling te geven aan een betaalde jeugd/kinderwerk coördinator 

en daarmee een toekomstbestendige structuur te creëren.  

The Lounge (16+) zet zich in om jongeren Jezus te laten volgen, hen te helpen in groeien in 

identiteit en relaties op te bouwen. Het gevraagde budget ligt wat hoger dan het budget van 

2020. Dit komt door: 

Met name door de hogere kosten voor een accommodatie voor een weekend weg met de 

tieners. Weliswaar is dit in 2020 niet doorgegaan, maar wij hebben wel contacten gehad met 

geschikte locaties en deze kwamen naar op 1250 voor een weekend voor ongeveer 20 man. 

Voorheen zaten we bij de NEM in Voorthuizen voor een hele lage prijs van 700 euro. Zij hadden 

de prijs in 2020 al verhoogd naar 1000 euro voor 2020 en zijn nu helemaal gestopt.  

Daarnaast is onze ervaring dat de “activiteit gala” hoger uitvalt dan eerder begroot en 

aangevraagd. Om er echt iets leuks van te maken (uit eten en activiteit) ben je zo 500 euro kwijt 

met een groep van 20. Vorig jaar hebben wij voor deze activiteit 150 euro aangevraagd, 

werkelijke kosten lagen rond de 500 euro. Dit geldt ook voor de afsluiting, waar wij in het 



 

seizoen 2020 op Bussloo voor een frietje en een activiteit voor 20 man 400 euro 

kwijt waren. Aangevraagd was 150 euro, werkelijke kosten lagen rond de 400 euro.  

Bovenstaande punten laten zien dat het aangevraagde budget in onze ogen terecht ongeveer 

1000 euro hoger ligt dan vorig jaar.  

Alle posten zijn zo reëel mogelijk begroot. Helaas geven de uitgaven van 2020 geen goede 
vergelijken vanwege Corona. En de jaren 2019 en 2018 geven ook niet helemaal een goed 
beeld, omdat The Lounge toen verder op kaart werd gezet en wij gave activiteiten zijn gaan 
opzetten, zoals een Gala en weekend weg en een toffe afsluiting van het seizoen. Dat zat in die 
jaren nog niet (allemaal) in de kosten verwerkt.  

Andere punten waar we over nadenken zijn: 

- Wat als de corona crisis er voor zorgt dat events zoals een gala en een weekend weg 
wederom niet door kunnen gaan, wat doe je dan? Dan gaan wij zeker op zoek naar 
alternatieven die online kunnen, waarbij we in contact blijven met de tieners en echt iets 
leuks gaan doen. 

- Ook delen wij een zorg. We zijn weer opzoek naar een vrouwelijke leiding. Daarnaast 
zijn we aan het nadenken over toekomstige leiders. Blijvende vernieuwing van het 
programma etc. 

- Tot slot is er de wens tot meer visieafstemming met het leiderschapsteam van menorah 

Speciale diensten richt zich voor 2021 op “Bidden en vasten weekends” en het herontdekken 

van zending. 

Ook op het gebied van Training en Vorming training zijn plannen: zo zit een 

leiderschapsteamdag in de planning, evenals het verder coachen van nieuwe leiders. Ook is de 

wens om een potje van €2.500 te hebben voor toekomstige aanvragen, die dan nader worden 

beoordeeld. 

Qua Sprekers is rekening gehouden met een maandelijkse externe spreker naast 

spreekbeurten door zendelingen.  

Buurtpalet zet onverminderd in op het in praktijk brengen van Mattheus 5:16 “Laat uw licht alzo 

schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader, Die in de hemelen 

is, verheerlijken”. We richten ons op relatiegerichte evangelisatie als middel om op een 

gelijkwaardige manier relatie te leggen. Ook willen we verbinding maken met buurtbewoners en 

organisaties om begrip een eenheid in de buurt te bevorderen. Ook in dit contact kunnen we 

Gods liefde en waarheid laten zien. Het uitgebreidere plan vindt u in bijlage 3. 

Ook voor 2020 is Johan aangesteld voor 3 dagen per week als betaald oudste; zijn 

salariskosten zullen licht stijgen. 

Het Pand blijft een ander groot aandachtspunt voor 2021. De doelen zijn om het pand een 

koninklijke(re) uitstraling te geven, het monumentale karakter van het pand sober in stand te 

houden en achterstallig onderhoud weg te werken. Zoals eerder al goedgekeurd door de 

ledenvergadering is dit een meerjarenplan, waaraan nu invulling gegeven wordt. In de bijlage 

staan de details. Een klein team (Evert Jan, Jelle, Lewalt) heeft de taak van het bestuur 

gekregen om de grote activiteiten rondom behoud & instandhouding van het pand in goede 

banen te leiden.  



 

Onder huisvesting vallen meer contractuele zaken zoals afval, energie, water en 

de onderhoudskosten van o.a. trapliften en brandbeveiliging. Hier zijn geen veranderingen 

voorzien. 

Qua communicatie ontwikkelt onze website zich steeds meer als centraal systeem waar 

taakgroepen hun activiteiten bijhouden, waar leden onderling kunnen communiceren en 

iedereen de benodigde informatie vindt.  

Het gemeentebureau wordt op woensdag bemand en is een belangrijke pijler waarmee 

gemeentebreed allerlei organisatorische, praktische zaken worden uitgezet en gecoördineerd. In 

dit budget wordt ook het lidmaatschap VPE betaald, naast praktische zaken als porti, cadeaus, 

avondmaalskosten. 

Op financieel vlak zijn er geen grote veranderingen voorzien: de online boekhouding Conscribo 

is goede, betrouwbare software, de GIVT app wordt goed gebruikt binnen Menorah. De 

bankkosten zijn tegenwoordig wel hoog. Stijging van de kosten is vanwege een abonnement 

voor een pinapparaat voor diverse activiteiten. 

De bibliotheek timmert verder aan de weg. Nog in 2020 worden kasten aangeschaft om de 

uitstraling en kwaliteit te verhogen. 

Het tweejarig Gemeenteweekend staat er weer aan te komen, wat een belangrijk middel is in 

het samen vormen van een veilig, warm en open gezin. Hiervoor is €500 opgenomen. 

Het koffieteam wil zich blijven richten door op koninklijke wijze koffie te schenken. Het team wil 

zich richten op gastvrijheid in alle mogelijke aspecten. De recente upgrade van de bovenzaal zal 

door het team worden aangegrepen om de entourage verder te verbeteren. 

We gaan uit van licht stijgende Opbrengsten voor 2021, al is lastig in te schatten wat de 

mogelijkheden voor verhuur of evenementen zullen zijn. De totale giften (via bank of collecte) 

vertonen wel een stijgende lijn in de komende tijd, waarvoor we dankbaar zijn. U ziet dat de 

giften momenteel rond de €195.000 liggen per jaar, waar we ook voor uitgaan in 2021. 

  

 

  



 

 

BATEN 2019 A 2020BUDGET

 2020 10 

mnd 

uitgegeven 

 2021 Voorstel 

Giften 167.866€   224.000€        143.522€      180.000€            

Collecten 15.068€     12.000€          11.467€        15.000€              

Verhuur 11.218€     11.600€          8.863€          11.000€              

Rente 5€               100€                5€                  -€                         

sleutelgeld 2.475€        2.700€             2.195€          2.500€                 

Evenementen (netto) 933€           45-€                -€                         

Subtotaal Baten 197.566€  250.400€       166.007€     208.500€           

Zending 2019 A 2020BUDGET

 2020 10 

mnd 

uitgegeven 

 2021 

AANVRAAG 
 2021 Voorstel Voorstel - 

Aanvraag Overweging

Zending 58.636€     55.000€          42.883€        55.000€              51.000€              4.000-€      alleen vaste bijdrage zendelingen

Evangelisatie  150€           -€                   geen aanvraag

Subtotaal Zending 58.786€    55.000€         42.883€               55.000€                       51.000€                       4.000-€      

Geestelijk leven 2019 A 2020BUDGET

 2020 10 

mnd 

uitgegeven 

 2021 

AANVRAAG 
 2021 Voorstel Voorstel - 

Aanvraag

Zorg 725€           1.710€             72€                1.570€                 1.000€                 570-€         meedoen in besparingsdoel

Jeugd van Vroeger 800€           800€                800€                    800€                    -€               

Aanbiddingsteam 2.929€        3.600€             677€              1.300€                 800€                    500-€         meedoen in besparingsdoel

Multimediateam 281€           2.897€          12.262€              2.500€                 9.762-€      via dankoffer Dec2020

Kinderwerk (0-12) 2.789€        3.000€             1.854€          2.270€                 2.000€                 270-€         

Kinder/jeugd coo 15.000€          48€                15.000€              8.000€                 7.000-€      half jaar of minder FTE

TU/ BeYouth/Youthalpha 182€           750€                869€              in kinderwerk

The Lounge 2.582€        2.850€             45€                3.800€                 3.000€                 800-€         meedoen in besparingsdoel

spec diensten 1.174€        2.700€             -€                   1.200€                 500€                    700-€         meedoen in besparingsdoel

Kringenwerk 289€           545€                94€                geen aanvraag

Training & Vorming 2.074€        3.900€             300€              4.000€                 1.000€                 3.000-€      meedoen in besparingsdoel

Healing Rooms+Open huis 300€           300€                -€                   400€                    100€                    300-€         niet langer ondersteunen Menorah

Sprekers 4.199€        3.750€             3.137€          3.900€                 3.900€                 -€               

Vergoeding oudsten 42.918€     45.467€          35.985€        46.000€              46.000€              -€               

Buurtpalet 8.369€        9.975€             5.063€          12.505€              7.500€                 5.005-€      meer op eigen benen, kwartaalcoll

Subtotaal Geestelijk leven 69.611€    94.347€         51.039€               105.007€                     77.100€                       29.237-€    

Algemene zaken 2019 A 2020BUDGET

 2020 10 

mnd 

uitgegeven 

 2021 

AANVRAAG 
 2021 Voorstel Voorstel - 

Aanvraag

Huisvesting 30.725€     28.000€          21.501€        28.000€              28.000€              -€               

Onderhoud gebouwen* 51.631€     57.250€          88.229€        104.000€            40.000€              64.000-€    langer uitsmeren, kwartaalcollecte

Gemeentebureau 6.085€        5.250€             6.988€          5.500€                 5.500€                 -€               

Communicatie 3.744€        3.000€             2.836€          1.750€                 1.750€                 -€               

Financiën 1.964€        1.600€             1.136€          1.600€                 1.600€                 -€               

Bibliotheek 240€           1.500€             -€                   1.500€                 100€                    1.400-€      investering al in 2020

gemeenteweekend/dag -€                500€                437€              500€                    500€                    -€               

gratis koffie 4.688€        3.801€             1.001€          2.847€                 2.847€                 -€               

Subtotaal Algemene Zaken 99.077€    100.901€       122.128€            145.697€                     80.297€                       65.900-€    

Totaal lasten 227.473€   250.248€        216.050€            305.704€                     208.397€                     -99.137     

* na aftrek van subsidie

BATEN 197.566      250.400           166.007         208.500               

"RESULTAAT" 29.908-€     152€                50.044-€        103€                    



 

Bijlage 1 Jeugd van Vroeger 
Wat geen mens had bedacht en wat in geen mensenhart in Nederland was opgekomen dat 

gebeurde afgelopen maart en wel wereldwijd. Voor veel JvV-ers was dit een herinnering aan 

vroegere tijden zoals de tweede wereldoorlog. De regels veranderen keer op keer, ziekenhuizen 

raken verstopt door de vele coronapatiënten. Onzekerheid en verdriet in ziekenhuizen 

zorginstellingen die afgesloten waren voor familie en vrienden etc, etc. 

Ook vandaag nog hebben wij te strijden tegen deze vijand waardoor wij als JvV-ers slechts drie 

keer zijn samen gekomen, namelijk in januari, februari en september. De rest van de middagen 

hebben wij moeten cancelen i.v.m. het covid besmettingsgevaar in combinatie met het feit dat 

onze ouderen als kwetsbare groep werden aangemerkt. 

Wat hebben wij nog wel gedaan: 

Januari 2020 hebben wij een reguliere bijeenkomst gehad met het verhaal over de protestantse 

gemeenschap van de Maria-zusters in Darmstadt Duitsland (Marienschwestern). Wij hebben 

afscheid genomen van Anneke IJsselstein omdat ze als gezin de gemeente hebben verlaten. Ze 

heeft ons als JvV vele jaren trouw en fantastisch gediend als gastvrouw, waar we erg dankbaar 

voor zijn. 

In februari heeft het team van het inloophuis het Buurtpalet in Orden met o.a. Hanneke 

Schoorstra ons verteld over de activiteiten en hoe het is ontstaan. 

Als reactie op het niet meer samen komen in maart, hebben de ouderen in eerste instantie 

allemaal een persoonlijke contactbrief per post toegestuurd gekregen. Dit is uitgegroeid tot een 

maandelijks terugkerend gebeuren. En ook hebben wij als bestuur het initiatief genomen om de 

ouderen regelmatig te bellen, voor zover daar behoeft aan was en is. 

Wij hebben speciaal stil gestaan bij de 95-ste verjaardag van Eke Castelein, op het moment van 

schrijven, het oudste gemeentelid. 

En de maand november zal, zoals het er nu uitziet, er nog geen ouderenmiddag worden 

georganiseerd en voor de decembermaand zal nog moeten blijken wat de mogelijkheden zijn. 

Rikje van Velzel heeft begin november afscheid genomen als leiding van de JvV. Ook haar zijn 

we dankbaar voor de tijd dat ze ons heeft mogen leiden. Dit betekent concreet dat er een 

vacature is ontstaan, omdat wij toch minimaal met twee leidinggevenden dit werk willen dragen. 

Wij hopen en bidden dan ook dat de Heer ons nieuwe leiding wil geven, zodat wij het 

ouderenwerk kunnen voortzetten. Jan Posthuma heeft aangegeven het bestuur voorlopig te 

steunen. 

Onze gebed: 

De vanzelfsprekendheid om als JvV te kunnen samenkomen is voorbij, des temeer reden om uit 

te zien in hoop en verwachting naar een nieuwe situatie hier of bij onze hemelse Vader. Wij 

bidden dat wij weer spoedig bij elkaar kunnen komen met een voltallig bestuur en dat wij ons 

budget kunnen aanspreken daar, waar voor het bedoeld is. Namelijk om twee keer per jaar iets 

extra’s te organiseren, zoals een maaltijd rondom de Kerstdagen en als afsluiting van het JvV 

seizoen. En dat wij weer samen kunnen genieten van de meditaties, geestelijke liederen en 

mooie programma’s.  



 

Bijlage 2 Multimedia team 
Bemensing multimedia team  
Kwantiteit: Het geluidsteam bestaat momenteel uit met name Hans, Jesse en Manuel. 
Met uitbereiding van de taken, namelijk het mixen van het geluid op de geluidszolder 
moeten er iedere zondag 2 geluidsmensen beschikbaar zijn. Het is evident dat 3 
geluidsmensen te weinig is.  
Het beamerteam bestaat op dit moment uit 4 leden. Een deel van deze 4 mensen heeft 
destijds aangeven om niet meer dan 1x per maand te willen beameren. Om deze 
verwachting waar te kunnen maken zal er 1 tot 2 extra leden benodigd zijn.  
Het streamteam bestaat op dit moment uit 3 leden. Vanuit de inventarisatie is gebleken 
dat voor dit team gestreefd moet worden naar een aantal van 4 leden. Aangezien Arjan 
naast zijn coördinator rol ook lid is van beamer en stream zal er ook voor het 
streamteam minimaal 2 extra leden benodigd zijn.  
Kwaliteit: geluid mixen voor in de zaal vraagt om een goed gehoor en technische 
vaardigheden. Op dit moment zijn deze niet op niveau. Daarnaast gaat er gezocht 
worden naar nieuwe geluidsmensen die deze vaardigheden ook niet zullen bezitten. Het 
voorstel is daarom om met een professional de installatie na te lopen en instellingen zo 
te maken dat het voor de geluidsmensen makkelijker wordt om het geluid goed te mixen. 
Daarnaast willen we investeren in training van het geluidsteam om het niveau omhoog 
te krijgen. We reserveren hier 1200 euro voor.  
Voor het beamer en stream team verwachten we in 2021 geen additionele externe 
training benodigd te hebben. De training in deze teams kan in eerste instantie intern 
ingevuld worden.  
Voor teambuilding van het Multimedia team reserveren we 500 euro  
Vervanging van ‘strompelende’ apparatuur  
Doordat er de afgelopen jaren niet gewerkt is met afschrijving is apparatuur in gebruik 
gebleven tot het punt van technisch falen. Vanuit het beeld van dat dit ‘er ieder moment 
mee kan stoppen’ en een professioneel ogende stream is dit onwenselijk. Er zal daarom 
verschillende apparatuur vervangen moeten worden: 
• Nieuwe theaterspots t.w.v. 2500 euro 
• Vervangen halogeenverlichting op het podium voor Led t.w.v. 600 euro 
• Nieuwe Multikabel t.w.v. 800 euro 
 
Uitbreiden stream mogelijkheden:  
In 2020 is Menorah begonnen met het streamen van de diensten. In verband met 
COVID19 is dit op dit moment de primaire manier om de dienst voor alle gemeenteleden 
beschikbaar te maken. De verwachting is dat in 2021 de stream niet meer primair gaat 
zijn maar dat we weer geleidelijk terug kunnen naar de situatie voor COVID19. Vanuit de 
gevoerde gesprekken met de belanghebbende is ook naar voren gekomen dat er op het 
gebied van (beeld)kwaliteit nog verbeteringen zijn te behalen. Om bovenstaande 
ontwikkelingen te kunnen ondersteunen verwachten we de volgende investeringen te 
moeten doen in 2021: 
• Nieuwe vaste camera met zoom mogelijkheid. Verwachte investering: 2500 euro 
• Streamingprovider abonnement. Verwachte maandelijkse investering: 60 euro 
 
  



 

Professionaliseren Beamer  
Een langer bestaande wens is al om de multimediamogelijkheden via de beamer te 
professionaliseren. Dit punt was opgenomen in de begroting voor 2020 maar is door de 
versnelde invoering van het streamen niet uitgevoerd. Ondanks het niet uitvoeren blijft 
deze wens wel staan en is dit een verdere professionalisering voor Multimedia rondom 
diensten en in de stream.  
Investering Professionaliteit Beamer t.w.v. 1250 euro. 
  
Organisatie & Coördinatie Diensten en Events  
In het afgelopen jaar is gebleken dat er mede door de toevoeging van streamen 
afstemming in diensten en events door verschillende belanghebbende enorm belangrijk 
is. Tijdens diensten en events is afstemming nodig tussen: Oudste, Muziek, Beamer, 
Stream, Spreker, Geluid en Licht. De huidige manier van afstemmen blijkt niet 
toereikend en vanuit het plan 2020 is voorgesteld om hiervoor Planning Center in te 
zetten. Dit jaar is in overleg met Communicatie nog onderzocht of deze functionaliteit 
beschikbaar komt binnen onze samenwerk oplossing Kerkspot. Dit is niet het geval, om 
deze coördinatie wel goed in te kunnen richten willen we graag Planning Center gaan 
aanbieden vanuit het Multimedia Team. Deze oplossing geeft één centrale plek waar we 
onze organisatie en coördinatie van de diensten en events kunnen inrichten. 
Planning Center t.b.v. betere organisatie en coördinatie. Verwachte maandelijkse 
investering: 25 euro 
 
Raadplegen Externe Expertise op Multimediagebied  
Zoals beschreven zijn de ontwikkelingen dit jaar in grote stappen vooruitgegaan. Met 
deze ontwikkelingen is het ook steeds belangrijker geworden dat Geluid, Licht, Beamer 
en Stream op elkaar worden afgestemd. Investeringen op de verschillende onderdelen 
moeten met elkaar in lijn zijn om zodoende het maximale resultaat te behalen met de 
investeringen die we willen doen. Omdat we de juiste keuzes te maken willen we extern 
advies inwinnen bij bedrijven die dit bij vele kerken inrichten en al hebben ingericht. 
Afhankelijk van het bedrijf kunnen er kosten verbonden zitten aan dit advies en daarom 
moeten we hiervoor een reservering opnemen. 
Adviestraject met externe partij t.b.v. nieuwe investeringen. Wij willen hiervoor een 
reservering opnemen van 1000 euro 
 
Mobiele Conference Oplossing  
Omdat veel meer georganiseerde avonden/events op dit moment via Zoom verlopen is 
er een vraag om een mobiele conference oplossing aan te schaffen die gebruikt kan 
worden tijdens dergelijke events. Op dit moment is hiervoor niets aanwezig en dit maakt 
het lastig om geluid en video lastig te gebruiken in een interactieve sessie. Aangezien 
de stream hiervoor geen oplossing is omdat deze One-Way is en niet mobiel moet hier 
gezocht worden naar een andere oplossing. Dit punt is last minute naar boven gekomen 
waarvoor er nog geen onderzoek heeft kunnen plaatsvinden naar een mogelijke 
oplossing. Er zit dus een vrij hoge mate van onzekerheid in de hoogte van de 
reservering van dit punt.  
Reservering Mobiele Conference oplossing t.w.v. van 500 euro 
  



 

Bijlage 3 Buurtpalet 
De budgetaanvraag is gebaseerd op de aanname dat er geen beperkende maatregelen 
zijn in het kader van de bestrijding van het Corona-viris COVID-19 
 
Exploitatie gebouw/Energiekosten 
De gemeente Apeldoorn betaalt de energiekosten, we verwachten hierin geen 
verandering. 
 
Zondagmiddag 
De meerkosten voor komend jaar, mits corona over is, zijn kosten voor de 
zondagmiddag inloopbijeenkomsten wekelijks (gemiddeld € 30 per week, 1 keer per 
maand met maaltijd €1000 jaarlijks)  
 
Regulier Onderhoud 
Voor onderhoud wordt een bedrage van € 2.500,- opgevoerd. Ook in 2020 waren er 
extra onderhoudskosten. Minimaal onderhoud aan de buitenkant is noodzakelijk. 
De staat van het gebouw maakt deze stelpost noodzakelijk. 
 
Activiteiten 
 
Inloophuis ’t Buurtpalet 
Inloophuis “t Buurtpalet is een interkerkelijk buurtcentrum, gestart vanuit Evangelische 
Zendingsgemeente Menorah, waar iedereen uit de wijk Orden en omgeving van harte 
welkom is voor een kop koffie of thee, een luisterend oor, een (warme) maaltijd, 
creativiteit, Nederlandse les, voor het doen van een spelletje, voor een goed gesprek, 
gebed, of een gezellig praatje. Gezinnen en alleenstaanden, jong en oud, Nederlanders 
en Medelanders komen er samen om elkaar te ontmoeten, vriendschappen te sluiten en 
elkaar te helpen. En, iedereen is bij ons even belangrijk!  
 
Nederlandse les  
Op maandag-dinsdag en donderdagochtend wordt er in ’t Buurtpalet Nederlandse les 
gegeven aan volwassenen van buitenlandse afkomst, door bevoegde docenten. Woont 
u in de buurt en vindt u de Nederlandse taal ingewikkeld, dan kunt u bij ons gratis les 
krijgen. Het is geen inburgeringscursus, maar het kan u wellicht verder helpen om de 
Nederlandse taal durven te praten, bij het lezen en invullen van formulieren. 
 
Samen creatief 
Op verschillende dagen zijn we bij ’t Buurtpalet creatief bezig, onder het genot van een 
kopje koffie en veel gezelligheid. Op dinsdagochtend is er een keer in de 14 dagen een 
creatieve workshop, die gegeven wordt door Jolanda. Op de maandagochtenden is er 
elke week handwerkatelier’t Steekje, waarbij iedereen kan komen met het eigen brei-
haak of borduurwerk. Ook is er eens per 14 dagen naailes op vrijdagochtend.  
  
Samen eten en onze spelletjesavond 
De eerste- derde en vierde woensdagavond van de maand ben je van harte welkom om 
te komen eten voor €4,50 ; kinderen €1,50. Door onze vaste koks wordt er een 



 

verantwoorde warme maaltijd op tafel gezet. Je hoeft zelf thuis niet te koken 
en je kunt natuurlijk ook andere buurtbewoners leren kennen. Het is wel prettig als je je 
van tevoren bij de coördinator opgeeft. (zie achterzijde folder) 
De tweede vrijdagavond van de maand mag je zelf eten meenemen voor een gezellig 
lopend buurt-buffet! Met maximaal 50 buurtbewoners wordt er van eten uit allerlei 
culturen genoten in een leuke sfeer. Ook hiervoor is het fijn als je je opgeeft.  
Na afloop van de warme maaltijden is er gelegenheid om samen te sjoelen, kaarten of 
een ander gezelschapsspel uit de kast te trekken. Ook is er natuurlijk ruimte voor een 
goed gesprek. 
De tweede vrijdagavond van de maand mag je zelf eten meenemen voor een gezellig 
lopend buurt-buffet! Met maximaal 50 buurtbewoners wordt er van eten uit allerlei 
culturen genoten in een leuke sfeer. Ook hiervoor is het fijn als je je opgeeft. 
Na afloop van de warme maaltijden is er gelegenheid om samen te sjoelen, kaarten of 
een ander gezelschapsspel uit de kast te trekken. Ook is er natuurlijk ruimte voor een 
goed gesprek. 
Dinsdag tussen de middag ben je, na de koffieochtend, van harte welkom om bij ons 
aan te schuiven voor de lunch. 
 
Fietsles 
Eens per week wordt er op dinsdagmiddag fietsles gegeven met theorie, door een 
bevoegd docent sport en beweging, aan vrouwelijke statushouders.  
 
Kinderclub en meidenavonden 
Kinderclub Shelter 4 You is er voor kinderen van 6-12 jaar. We bieden een leuk 
programma met spel, creatief bezig zijn, toneel en veel gezelligheid. We zijn er op 
zaterdagmiddag. Voor data en tijden , zie het inlegblad. 
Ook worden er bij ons avonden voor meiden van 12-15 jaar georganiseerd, waarbij 
zelfbeeld, gezelligheid, vertrouwen en creativiteit centraal staat. 
 
Beeldende Vaktherapie of Creatieve Coaching 
Beeldende groepstherapie of individuele beeldende therapie, gegeven door 
vaktherapeut Esther Schoorstra, is een ervaringsgerichte vorm van therapie gericht op 
ontwikkelingsprocessen op emotioneel, cognitief, sociaal of lichamelijk gebied een 
wenselijke verandering, ontwikkeling, stabilisatie of acceptatie bij de deelnemer te 
bewerkstelligen d.m.v. het inzetten van beeldende interventies en technieken(schilderen, 
boetseren, tekenen enz). Groepstherapieën met thema’s als empowerment, zelfbeeld, 
verlies, hoop. Hierin nemen de beeldend therapeut en andere christelijke deelnemers 
een voorbeeld rol, voor zoekende in geloof, in waarin in eerlijkheid antwoorden op 
thema’s vanuit een christelijke visie gegeven kunnen worden. Groepen met 
Nederlanders en Medelanders, groep vrouwen, kinderen.  
 
’t Buurtpalet met kerst en Pasen 
Rond de christelijke feestdagen maken we er vooral een feestje van door het 
organiseren van vieringen met muziek, toneel van en door buurtbewoners en 
medewerkers en een uitgebreid kerstdiner of een heerlijke paasbrunch.  
 
  



 

Inloopkring 
Wekelijkse ontmoeting op zondagmiddag met eens per maand een maaltijd, met 
buurtbewoners die geïnteresseerd zijn in het christelijk geloof; laagdrempelig, 
persoonlijk en indringend. Hierbij prijzen we samen de Heer, bidden we met en voor 
elkaar, delen we getuigenissen en strekken we ons uit wat Jezus ons te zeggen heeft.  
 
Gebed 
Ons buurtpalet wordt gedragen door gebed. Wat ons betreft leidt God ons elke dag in 
alles en zijn we van Hem afhankelijk. We mogen een licht zijn in de wijk Orden en Zijn 
liefde verspreiden, door er voor buurtbewoners te zijn. 
 
Vrijwilligersplek 
’t Buurtpalet is ook een plek, waar buurtbewoners, vrijwilligerswerk kunnen doen. Vind je 
het fijn om iets te betekenen voor een ander, kom dan ons team versterken. Wie weet 
ontdek je nieuwe talenten van jezelf! Ook kunnen buurtbewoners, die een periode uit het 
arbeidsproces zijn geweest, bij ’t Buurtpalet “oefenen” om weer terug te keren in de 
maatschappij. Dit kan door te helpen bij de koffieochtenden, te koken, bij de kinderclub, 
bij creatief, reparatiewerk, schoonmaken enz. Hiervoor zijn we regelmatig in overleg met 
maatschappelijke instanties, zoals Stimenz. 
Ook zijn we een leerplek waar MBO en HBO stagiaires terecht kunnen voor hun 
stagejaar en begeleid worden hierbij door de coördinator. 
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