De Stichting tot exploitatie van de kerk in Termunten heeft een nieuw bestuur. Het bestuur is sinds
de oprichting in 2009 in aantal fors teruggelopen. Het laatste bestuurslid dat is teruggetreden is Dirk
Krijgsman. Hij is van meet af aan voorzitter geweest, de Stichting is hem dan ook enorm veel dank
verschuldigd. Zijn functie wordt overgenomen door Cees Grol. Steyn Prins is aangebleven als
secretaris, Henk Groothuis is de nieuwe penningmeester.
Overdragen en bijwerken van financiën en administratie kost in het begin gewoonlijk enige tijd,
waarna er vanzelf weer een nieuwe routine ontstaat. Die nieuwe routine zal ongetwijfeld niet veel
afwijken van die van het vorige bestuur, want de zaken zoals we die overgedragen hebben gekregen
zijn prima in orde.
Waar het bestuur de zorg voor de exploitatie op zich neemt – denk aan zaken als huur, gas, water,
elektriciteit en verzekeringen – daar zorgt een commissie voor evenementen en activiteiten in en
rondom de kerk. Ook die commissie is van samenstelling veranderd. Zie hun bericht hieronder.
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur
Nu alle activiteiten rondom de kerk door de coronaregels al een tijdje stilliggen, heeft de culturele
commissie van de kerk besloten het stokje door te geven, mede ingegeven door het verdrietige
overlijden van twee van de vier leden, Renée Zijlstra en Betsy Kamphus.
We zijn benaderd om het stokje over te nemen, iets wat we na enige aarzeling ook hebben gedaan.
Rita Wezeman en Lenie Koster hebben ons al hun kennis en kunde en het hele archief ter beschikking
gesteld om in de komende periode een programma te kunnen gaan samenstellen. Iets waarvan we
beseffen dat het een uitdaging is zolang corona nog de scepter zwaait.
Mocht u ook graag meedenken of meedoen laat het ons dan gerust weten! Versterking en ideeën
kunnen we altijd gebruiken!
Activiteitencommissie Ursus Kerk, Marola Grol en Simone Meyerhof

