Verslag Recreatiepastoraat Renesse (RPR) zomer 2016
1. Stuurgroep:
Sjaak Lemsom en Dick Wessel maakten het rooster met medewerkers. Sjaak zorgde voor de intake
torenopbrengst. Coby Verwaard zorgde voor vergoeding van de concertgevers, maakte financieel
overzicht en zorgt voor presentje medewerkers. Ds. Piter Goodijk zorgde voor info-overzicht voor de
medewerkers, de info-folders “open kerk” in NL. en Duits, overleg met de expo-groep, het
zomerverslag. Op 4 april was de info-avond en op 10 okt.de terugblik-avond voor de medewerkers.
2. Medewerkers:
Er waren 7 gastvrouwen actief, 10 pastorale medewerkers, 10 suppoosten, 20 torenwachters, 2
gidsen, 4 organisten (Peter Wessels was nieuw) en Thomas en Bärbel voor de Duitse gasten.
3. Openingstijden:
Voor het eerst alle 22 woensdagen van de weekmarkt van 4 mei t/m 28 september, van 10.00-14.00
uur. Verder op de 4 zaterdagavonden van de avondmarkt, van 19.00-22.00 uur.
Suggestie voor 2017: ook medewerkers inroosteren op de Renesse-dag (27 mei), de monumentendag
(9 september) en tijdens de Kunstschouw-week (17-25 juni, dagelijks 10-17.00 uur)???
4. Bezoekers:
Op dinsdag 9 aug. bezochten 40 fietspelgrims de kerk(toren) olv. gids Henk Blom en Piter Goodijk. Op
de woensdagen beklommen 3400 bezoekers de toren. Daarboven en ook op de sfeervolle
zaterdagavonden bezochten vele anderen de kerk en de kaarsenhoek. De boekenopbrengst (€2 per
boek) was iets meer dan vorig jaar: €498, aldus Wim van der Waal.
5. Expositie:
Tien amateur kunstenaars en fotografen uit Renesse kwamen 4 keer bij elkaar olv. Piter om de expo
”Dichter bij Schouwen” uit te denken en voor te bereiden. Ariene zorgde voor de gedichten. De expo
werd ingericht op 10 mei en afgebroken op 29 september. Katinka Canters zorgde voor de expogidsen. Tip: volgend jaar ook in het Duits! Thema expo voor 2017? Nieuwe invulling kerkterrein?
Muziek?...
6. Concerten:
Er waren 8 concerten op de donderdagavond: Encore (collecte: €179,30),Kaleidoscope( € 192,80),
Klezz (€302,40), Trio Les Amis (€296,34), Slan ( €234,64), Joost de Nooijer (€ 140,80), Popwave (€
193,10) en Canto ad Mare( € 218). Totale inkomsten: € 1757,38 met een klein tekort van € 67,62.
Kees Groenleer maakte alle afspraken (datum, info, prijs) met de concertgevers.
Voorstel: in 2017 alle vergoedingen via de bank via Coby en niet meer contant in envelop.
Suggesties voor nieuwe concertgevers?
7. Zomerbus met ReEv-team:
Van 9-16-23 juli en van 13-20 aug. waren 3 jongerenteams vanuit de CG-Kerken actief op het
kerkterrein onder kinderen en jongeren, met gebruik van de koorruimte.
8. Suggesties voor de toekomst:
Een kleurige Jacobus-brochure met info en foto’s over de kaarsenhoek, boekenhoek, gedenkkleed,
Jacobuskleed, preekstoel, Avondmaalstafel, predikantenbord, rouwbord, Santiago-bord,

pelgrimsstempel, zondagmorgendienst, kinderkerk, dorpsmaaltijd, Renessedag als een gids voor de
gemeente die hier huist, zondag en door de week.
ds. Piter Goodijk, 29 september 2016

