Verslag Recreatiepastoraat zomer 2017

1. Stuurgroep:
Sjaak Lemsom maakte het rooster met medewerkers. Wie volgt Sjaak op? Coby Verwaard verzorgde
het financieel overzicht (zie concerten) en presentje voor de medewerkers. Piter Goodijk verzorgde
de info voor de medewerkers, de info-folders” open kerk” in Nl. en Duits, het zomerverslag, het
overleg met de expo-groep. Op 3 april was de info-avond en op 9 oktober de evaluatie-avond met de
medewerkers in het koor van Renesse.
2. Medewerkers:
Er waren per toerbeurt 10 gastvrouwen, 11 pastorale medewerkers, 24 torenwachten, 3 gidsen, 4
organisten en de Duitse familie Stockkamp voor de laatste keer.
3. Openingstijden:
Vanaf 26 april tot 27 september 2017 was de kerk open van 10.00-14.00 uur, tijdens de weekmarkt in
de Ring. Op 26 juli en 2 aug. was de kerk dicht vanwege kermis. Verder was de kerk open op vier
zaterdagavonden van 19.00-22.00 uur, tijdens de avondmarkt. Dit jaar was er geen “Kunstschouw” in
de kerk van Renesse, vanwege twee trouwdiensten.
4. Bezoekers:
Op de woensdagen beklommen 2470 (3400 in 2016) mensen de toren, volgens de gegevens van
Sjaak. Minder dan in 2016 vanwege regen en storm. Ook minder opbrengst voor de boeken (€2 per
stuk): €335 (€ 498 in 2016), volgens de gegevens van Wim van der Waal.
5. Expositie:
Veertien amateur-kunstenaars uit Renesse kwamen vier keer bij elkaar om het thema “Muziek” uit te
denken en voor te bereiden. Op 20 april werd de expo ingericht en de opening van de expositie was
op 25 april met Margo Bot uit Renesse op de harp. Daarna was er een rondleiding door de
kunstenaars voor de genodigden. Ook op andere woensdagen waren meerdere kunstenaars
aanwezig, voor nadere toelichting en hulp bij de toren. Op 27 september is de expo weer opgeruimd.
Op 2 november wordt het nieuwe thema voor zomer 2018 vastgesteld.
6. Concerten:
Op 6 juli: Kaleidoscope (collecteopbrengst: € 166), op 13 juli: Schouwse avond met de Blommen
(€ 150), op 20 juli: Klezz ( € 124), op 3 aug: Slan ( € 310), op 10 aug: Popwave ( € 220), op 17 aug:
Triskell ( € 212), op 24 aug: Canto ad Mare (€ 203), op 31 aug: Orgel en mandoline ( € 81). Deze
zomer boekten we een tekort van € 514 (in 2016: € 68). Kees Groenleer maakte de afspraken (datum,
info, prijs) met de concertgevers. Coby verzorgde de vergoedingen. Ad Blom de persberichten. Jaap
Moerland het kopieerwerk. Harry Kleiss de posters. Leni Vlam en Henk Blom verzorgden het welkom
en inleiding en Carla Visser zorgde voor de collecte bij de uitgang.
7. Zomerbus:
Van 8-22 juli en van 5-19 augustus waren de jongerenteams (Recr.Evang.) van de CGK-kerken actief
met kinder- en jeugdwerk in en rond de zomerbus op het kerkterrein en met gebruik maken van de
koorruimte en toilet van de kerk. Zij stelden zich voor in de betreffende kerkdiensten.
2 oktober 2017, Renesse, ds. Piter Goodijk

