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Actuele punten

• Visienota PKN augustus 2020

• Corona pandemie

• Vieringen en activiteiten

• Naar elkaar omzien

• Financiën – zwarte cijfers

• Ontwikkelingen leden

• Predikant – coördinator OHD

• Organisatie – kerkenraad en 
werkgroepen



Toelichting actuele punten

• Brede christelijke geloofsidentiteit met PKN als basis, gastvrij, oog voor en daden 
gericht op wel en wee van onze leden, regionale en globale ontwikkelingen

• Inzet predikant - aandachtsgebieden en taken richten op behoeften en inzet als 
trekker/coördinator Odense Huis Doorwerth (OHD) – werkdruk qua omvang en 
verdeelsleutel tussen inzet protestantse gemeente en OHD

• Ontwikkeling aantal leden lijkt mee te vallen, veel minder snelle daling dan 
verwacht

• Financiën – “Scherp aan de wind”; resultaten in 2019 en 2020 in zwarte cijfers

• Corona maatregelen – “leren door te doen”, snel en adequaat handelen

• Onderhouden en verbetering van gebouwen en tuin – aanschaf benodigde 
middelen (projectiescherm, beamers, videoapparatuur voor opname diensten)

• Terugblik en evaluatie erediensten (evaluatieformulier in de maak)



Beheer en financiële zaken

De Jaarrekeningen (2018 en 2019) sluiten met de volgende totalen: 

2018 2019

Baten/Inkomsten €  106.070 €  122.741 

Lasten/Uitgaven €  133.106 €  112.158

Operationeel resultaat €   -27.036 €    10.583

Incidentele baten en lasten

en bestemmingsreserves € 13.105 € 43.992

Exploitatieresultaat € -13.931 € 54.575

Begroot 2018 €      -35.800 Resultaat 2018 €       -13.931

Begroot 2019 €      -10.540 Resultaat 2019 €       +54.575

Begroot 2020 €      + 2.390 Resultaat 2020 €      + pm

Begroot 2021 €       - 21.900 Resultaat 2021 €       - pm



Aanvullende aandachtspunten financiën

• Overzicht financiële middelen

• Boekhouding van kerk en diaconie is per januari 2021 overgenomen 
door KKA, tot die tijd werd de boekhouding in eigen beheer 
uitgevoerd

• Kerkrentmeester/ouderling positie is nog vacant en zoektocht naar 
geschikte kandidaat gaat door, aanvullend blijkt de scriba functie 
moeilijk in te vullen. Voorlopig neemt een a.i. scriba (ouderling 
communicatie) de taken waar (in ieder geval tot zomer 2021)



Beleidsplan (uitgangspunten en acties)
• Christelijke geloofsbeleving staat centraal met PKN als basis
• Profiel van onze gemeente (divers, klein, open, laagdrempelig)
• Wat we belangrijk vinden (Erediensten, pastoraat, vorming en toerusting, 

synergie met OHD en goede samenwerking met partijen in regio)
• Inzet van onze predikant en vrijwilligers (ambtsdragers en activiteiten) is en 

blijft een kritische succesfactor
• Actiepunten voor komende 2 jaar (2021-2022)

• Vastleggen procedures en werkwijzen (blijft aandachtspunt)
• Stabiliseren en continueren van de kleine organisatie afgestemd op 

aantal leden
• Financieel vinger aan pols houden en verantwoording af blijven leggen 

aan PKN en leden van onze gemeenschap
• Visie en afspraken in beleidsplan en plaatselijke regeling opnemen



Visie

• We zijn een kleine protestantse gemeente met leden die het christelijke geloof 
verschillend beleven (inhoud: prediking, catechese – vorm: meditatie, rituelen). 
Diversiteit zien we als een verrijking, daarin ervaren we emoties die soms 
onbegrip oproepen en confronterend zijn maar uiteindelijk tot begrip leiden. 
Onze geloofsgemeenschap heeft dus qua geloofsbeleving een breed profiel.

• Wanneer we de verschillen accepteren en open staan voor de beleving van de 
ander kunnen we een levende en inspirerende christelijke gemeente zijn

• Door open te staan en onze principes duidelijk uit te spreken kunnen we 
laagdrempelig zijn voor diegenen die zoeken naar zingeving waarin het 
christelijk geloof centraal staat

• Die laagdrempeligheid mag blijken uit onze vieringen en in het feit dat we over 
onze geloofsgrenzen heen kijken



7 karakteristieken van bloeiende gemeenschappen die wij 
omarmen en naleven

volgens Henk de Roest; Een huis voor de ziel – gedachten over de kerk voor binnen en buiten

• Heldere identiteit en aansprekende visie

• Partnerschappen creëren in dorp, de buurt of de wijk

• Scheppen van gelegenheden om geloofservaring en waarden samen te delen

• Bewuste intentie om verbinding te leggen tussen geloof en dagelijks leven

• Leiding door een team

• Staat open voor begeleiding 

• Durven leren van andere geloofsgemeenschappen



Voorstel: Basis voor tijdbesteding van predikant (vanaf 1 januari 2021)

Voor 1 januari uren Na 1 januari uren

• Erediensten 37% 232 32% 290

• Pastoraat 27% 168 30% 270

• Jeugdwerk 6% 44 6% 56

• Vorming en Toerusting 10% 64 14% 128

• Vergaderingen 12% 77 12% 110

• Diaconie, kerk in samenleving 2% 10 2% 14

• Studie 6% 35 4% 32

Totaal 630 900

• Predikant heeft dienstverband van  70%, dus 0,7 fte. Dit is op weekbasis 28 uur en op jaarbasis (van 45 weken) 1260 uur

• Vanaf 1 april 2019 tot 1 januari 2021 is de inzet fte  0,35/0,35 dus 630 uur op jaarbasis voor beiden

• Vanaf 1 januari 2021 wordt de inzet weer 0,5 fte dus 900 uur (20 uur per week) voor de kerk en 0,2 fte dus 360 uur en 8 uur 
per week voor OHD (evt. boven 0,2 fte aangevuld op freelance basis, via OHD)



Minimale organisatie
• Predikant deeltijd 50% per 1 januari 2021
• Ouderling voorzitter; Teus de Zwart is herbevestigd per op oktober 2020 voor 2 jaar (liaison CvK)
• Ouderling scriba; scriba afgetreden in april 2020, interim scriba (ouderling communicatie) Anne Krijger tot zomer 2021 interim scribaat, 

ouderlingtermijn loopt tot februari 2022
• Ouderling pastoraat; laatste termijn van Ina Roelofsen loopt tot oktober 2021 en Iete is herbevestigd op 11 oktober 2020 voor 2 jaar
• Ouderling Kerkrentmeester; Bert Veldhuis als ouderling afgetreden per oktober 2019, blijft aan als kerkrentmeester
• Ouderling Vorming en Toerusting en Jeugd; Susan Cleveringa herbevestigd per 11 oktober 2020 voor 2 jaar
• Ouderling oecumene en preekvoorziening; mogelijk herbevestigen Bart Jan Modderman Jansen per 2021
• 4 Diakenen; Harke Cleveringa, Hans Jansen en Rinskje Dijkstra zijn afgetreden op 11 oktober 2020. Henk Gerritsen en Janneke 

Nieuwenhuis zijn bevestigd en Siny van Pijkeren is reeds bevestigd op 23 februari 2020. Dan blijft vooralsnog 1 diakenplek vacant
• CvK 4 kerkrentmeesters; waarvan de voorzitter van de kerkenraad als liaison optreedt. De boekhouder functie van Hans Pfeiffer wordt

(tijdelijk) overgenomen door KKA. Blijft dus 1 plek als ouderling/kerkrentmeester vacant die invulling behoeft 

Voorstellen en besluiten kerkenraad:
• Ambtstermijn van ouderlingen en diakenen van 4 naar 2 jaar is inmiddels geactualiseerd per 15 februari 2020
• Ouderling met specifieke functie, bijvoorbeeld Ouderling van Dienst (nog geen interesse getoond)
• Herbevestigen vaker dan 3x4 of 6x2 jaar als het echt niet anders kan (totale termijn 12 jaar aaneengesloten blijft formeel het maximum)
• Functies combineren; bijvoorbeeld ouderling voorzitter en kerkrentmeester – zoals is ingegaan met de bevestiging van Teus de Zwart op 11 

oktober jongstleden
• Projectgerichte inzet van vrijwilligers; zoals bijvoorbeeld gebeurd is voor het 50 jarig jubileum van het kerkgebouw



Samenvatting

• Inzet predikant gaat van 0,35 naar 0,5 fte voor de kerkelijke gemeente en inzet bij OHD gaat 
van 0,35 naar 0,2 fte eventueel aangevuld op freelance basis te regelen via OHD. Het 
arbeidscontract met PKN blijft ongewijzigd

• Aantal leden blijft redelijk stabiel, neemt iets af maar veel minder snel dan in 2014-2015 
werd verondersteld

• Kleine kerkenraad met daarnaast werkgroep jeugd, werkgroep eredienst, college van 
kerkrentmeesters en werkgroep pastoraat, werkgroep vorming en toerusting en diaconie

• Vormen kiezen die inspelen op kleiner wordende kerkelijke gemeente, zoals 18+ 
bijeenkomsten, verfrissingscatechese en meditatieve bijeenkomsten naast enkele 
activiteiten die in een duidelijke behoefte voorzien

• Activiteiten evalueren, waar nodig stoppen en accenten leggen naar behoefte en 
mogelijkheden – samenwerking met burgerlijke gemeente en met  buurkerkelijke 
gemeenschappen (RvK)

• We gaan met vertrouwen verder op ons pad


