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1. Voorwoord
De kerkenraad biedt u een nieuw beleidsplan
voor onze kerkelijke gemeenschap aan.
Dit beleidsplan is een leidraad voor het gemeentewerk en een poging een helder beeld
te geven van de structuur van onze gemeente
en het reilen en zeilen daarvan.
Wij hopen dat dit beleidsplan een bijdrage

mag zijn aan de opbouw en instandhouding
van onze gemeente.
Een gemeente waarin de lofzang tot Gods eer
gaande mag worden gehouden. En zeker een
gemeente waar de verkondiging van Gods
heil door het geloof in Jezus Christus als onze
Heiland voluit mag klinken.
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2. Inleiding
“Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn
leerlingen, door hen te dopen in de naam van
de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en
hun te leren dat ze zich moeten houden aan
alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd
dit voor ogen. Ik ben met jullie, alle dagen tot
aan de voltooiing van deze wereld”.

Met dit voor ogen heeft de
Hervormde Gemeente de
volgende visie:
-	Het verkondigen van het evangelie van
Jezus Christus op een verantwoordelijke
en eigentijdse wijze en vertaald naar het
hedendaagse leven;
-	Het verlangen om midden in onze wereld, in onze tijd en cultuur, te getuigen
met liefde, woord en daad van de blijde
boodschap die ons is toevertrouwd;
-	
Het zijn van een gemeenschap die
geroepen is tot eenheid, getuigenis,
dienstbaarheid en samenkomt rondom
het Woord en Sacramenten.

-	Voor wat betreft ons gedrag jegens elkaar
en de onderlinge contacten willen wij ons
laten bepalen door wat Paulus schrijft in
de Romeinenbrief, hoofdstuk 9: 14: ‘Zo
laten wij dan najagen hetgeen de vrede
en de onderlinge opbouw bevordert’.

En missie:
-	Wij zijn op weg en bouwen aan één levendige, missionaire geloofsgemeenschap.
Wij willen kerk zijn voor iedereen. Voor
ouderen, jongeren, voor mensen met
diverse achtergronden, waarbij ruimte
is voor het persoonlijk belijden van het
geloof;
-	
Wij zijn voor de bevordering van de
bezieling, de betrokkenheid en de
samenhang van de geloofsgemeenschap,
gericht op de toekomst;
-	Wij willen het Bijbels appel van gastvrijheid hoog in het vaandel plaatsen, gasten
en recreanten zijn daarom van harte
welkom in onze geloofsgemeenschap.
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3. Roeping van de
gemeente
Als open Confessionele Gemeente, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in
gemeenschap met de wereldwijde kerk van
Jezus Christus, willen wij als Hervormde
Gemeente van Haamstede, deel uitmakend
van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN),
een geloofsgemeenschap vormen waarbinnen
mensen gastvrijheid, warmte en openheid ervaren. Hiervan uitgaand willen wij in de diensten zoeken naar wegen om het evangelie van
Jezus Christus op een toegankelijke manier
te vertalen naar het leven van vandaag. Wij
verwachten de vernieuwing door de Heilige
Geest en verlangen om midden in de wereld,
in onze tijd en cultuur te getuigen met woord
en daad van de blijde boodschap die ons is
toevertrouwd.
De volgende aspecten van gemeente-zijn
kunnen worden onderscheiden:
Liturgie en eredienst
De pastorale zorg
Kinder- en jeugdwerk
Het diaconaat (zie apart hoofdstuk)
Zending en evangelisatie
- 	Het kerkrentmeesterlijke beheer (zie
apart hoofdstuk)
Samenwerking met plaatselijke kerken

4. Eredienst
Liturgie en verkondiging
In de zondagse eredienst wordt gebruik gemaakt van klassieke liturgie. De bediening
van het Woord en Sacramenten staat centraal.
Voor de schriftlezingen wordt gebruik gemaakt van de Nieuwe Bijbelvertaling (2004),
en de N.B.G. vertaling van 1951 dan wel een
andere vertaling, ter vrije keuze aan de voorganger. Voor de liederen wordt gebruik gemaakt van het liedboek van de kerken (1973)
en worden liederen gezongen uit diverse
andere liedbundels, zo ook uit het nieuwe
liedboek voor de kerken (2013) en Johannes
de Heer en uit de Opwekkingsbundel.
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De verkondiging is in overstemming met de
Bijbel. Er wordt waarde gehecht aan een bemoedigende, blijmoedige en korte prediking
die aansluit bij de kansen en bedreigingen
van de huidige tijd.
In de eredienst is er niet alleen aandacht voor
volwassenen, maar ook voor kinderen.
Tijdens de zomerperiode is er kinderneven
dienst en er is voor de kleinsten een crèche
Wij willen ons voegen in de traditie van het
volk van Israël door de eerste zondag van de
maand de Tien Geboden te lezen uit Exodus
20. In de dienst van de tweede zondag in
de maand wordt voorgesteld een gedeelte
uit het Nieuwe Testament als vermaning te
lezen. De derde zondag van de maand wordt
de wetslezing uit Deuteronomium 6 voorgesteld, de vierde zondag de Apostolische
Geloofsbelijdenis (die ook kan worden gezongen) of de Geloofsbelijdenis van Nicea en
de vijfde zondag van de maand een gedeelte
uit het Nieuwe Testament en eventueel de
Geloofsbelijdenis. Dit wordt de (gast) predikanten-/voorgangers niet dwingend opgelegd,
maar als leidraad meegegeven.

5. Bijzondere diensten
Dit zijn de doopdiensten, de dienst waarin
openbaar belijdenis van het geloof wordt
afgelegd, Heilig Avondmaalsdiensten en
diensten waarin ambtsdragers worden bevestigd. Verder gezinsdiensten (Kerst, Pasen en
Pinksteren), zangdiensten, huwelijksdiensten
en rouwdiensten. In breder verband zijn er
oecumenische diensten; weeksluiting in De
Duinen (verzorgingsinstelling). Voor zover
van toepassing wordt verder verwezen naar
de plaatselijke regeling van de Hervormde
Gemeente van Haamstede.

6. Pastoraat
De pastorale taak van de
predikant
De predikant heeft de primaire taak voor de
pastorale zorg van de gemeente.
Daarnaast voor bijzondere gebeurtenissen, zoals
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geboorte, huwelijk, overlijden, geloofsbelijdenis, jubilea en levenseinde. Weeksluitingen
en diensten met H.A. in zorgcentrum De
Duinen.
De verkondiging van het Woord; de bediening van de sacramenten; meewerken aan
geestelijke vorming, met name door catechese en bijbelstudies. Verder het bezoeken
van gemeenteleden, van zieken thuis en in
ziekenhuizen of andere instellingen.

De pastorale taak van
ouderlingen
De ouderlingen hebben samen met de predikant de zorg voor de gemeente als gemeenschap.
Tezamen met de predikant het houden van
opzicht over de gemeente en bezig te zijn met
de herderlijke zorg.
De ouderlingen leggen in overleg met de
predikant (huis)bezoeken af.
Naast deze bezoeken kan er van tijd tot tijd
groot huisbezoek worden georganiseerd.
In dat geval wordt een wijk of een deel van
wijk uitgenodigd op een bepaalde locatie
aanwezig te zijn.

Pastorale team
De predikant en het pastorale team hebben
frequent overleg ter afstemming van de
werkzaamheden en het melden van bijzonderheden. Daarnaast worden de predikant
en ouderlingen bijgestaan door het pastorale
team, voor het afleggen van bezoeken en hebben een signaal functie voor de predikant.
Tevens het bezoeken van de nieuw ingekomenen, waarbij een informatiemap over onze
gemeente wordt overhandigd. De kerkenraad
streeft er naar dat structureel pastorale hulp
en inzet aan het pastorale team wordt toegevoegd.

Verjaardagfonds
Alle jarige gemeenteleden, ouder dan 18 jaar,
ontvangen een fraaie kaart met felicitatie,
als teken van medeleven en aandacht van
de gemeente. Deze kaart wordt persoonlijk
afgegeven door één van de leden van het
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verjaardagfonds. Bij de kaart is een enveloppe met acceptgiro gevoegd, waarmee een
gift kan worden gegeven aan de kerk. Bij 70
jarigen en elk volgend kroonjaar wordt een
bloemstukje of een andere attentie bezorgd.

Bloemenfonds
De dames van het bloemenfonds zorgen
ervoor dat iedere zondag op de tafel vóór
het liturgisch centrum een bloemstuk of
bloemenboeket aanwezig is. Vanuit de dienst
gaan de bloemen, als blijk van groet, dank
of medeleven vanuit de Gemeente, naar gemeenteleden die in een bijzondere (pastorale)
situatie verkeren. Deze bloemen worden door
een lid van het bloemenfonds gebracht bij hen
voor wie de bloemen van afgelopen zondag
zijn bestemd.

Vrijwilligersmiddag
Als dank voor hun inzet wordt elk jaar in
september op een zaterdagmiddag een gezellige middag (met een hapje en drankje) georganiseerd voor vrijwilligers, die op enigerlei
wijze actief zijn voor de Gemeente.
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7. Vorming en toerusting
De kerkenraad hecht grote waarde aan vorming en toerusting en wil de gemeente daartoe
stimuleren. Hieraan wordt op verschillende
manieren vorm gegeven. Belangrijk vinden
wij de gebedsgroep en de bijbelstudie. De
kerkenraad roept de gemeente op daaraan
actief deel te nemen. Onder de paraplu van
Windkracht-8, een samenwerkingsverband
van 7 kerken in de westhoek van SchouwenDuiveland (Schouwen aan Zee) worden
gespreksgroepen georganiseerd.
Kinder- en jeugdwerk (p.m.)
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door een voorbereidingsgroep bestaande uit
de vier deelnemende kerken.

Windkracht-8
Sedert 1997 is het samenwerkingsverband
Windkracht-8 werkzaam. Het gaat daarbij
om de PKN-kerken in de westhoek, de
Rooms Katholieke parochie en de Christelijk
Gereformeerde kerk in Haamstede.
Er zijn allerlei activiteiten die ressorteren
onder de paraplu van WK-8, bijvoorbeeld de
uitgave van het zogenoemde kringenboek en
de fakkelgroet op de Pinksterdag.

Groot Kerkproject

Binnen onze gemeente is een zendingscommissie actief die de gemeente bepaalt bij de
roeping en taak in de wereld. Via collecten
worden allerlei initiatieven in binnen- en
buitenland financieel ondersteund.

Op de donderdagen in juli en augustus is de
kerk geopend voor bezoekers tijdens de zogenoemde Ring promotiedagen in Haamstede.
Er is dan een expositie te bewonderen. Verder
is er een stilte hoek en er is een doorlopende
voorstelling over het eeuwen oude kerkgebouw. En dit alles onder de klanken van het orgel.

8. Apostolaat

9. Kinder- en jeugdwerk

Interkerkelijke kerstnachtdienst

Vanaf de laatste zondag van april tot de
laatste zondag van de zomervakantie wordt
er voor kinderen van 0 tot 4 jaar een crèche
aangeboden. Voor kinderen vanaf 4/5 jaar tot
leeftijd einde basisschool wordt er tijdens de
eredienst een kindernevendienst aangeboden.
Voor het uitspreken van de zegen zijn de kinderen weer terug in de dienst bij hun ouders.
Deze periode is gekozen omdat er dan veel
kinderen van gasten aanwezig zijn. Het aantal
kinderen van de ingeschreven gemeenteleden
is beperkt. Gewerkt wordt met "Vertel het
maar". Hiermee wordt op een eenvoudige
manier de liefde en trouw van Jezus aan hen
verteld voor een opmaak naar hun volwassen
leven.

Zending en evangelisatie

Elk jaar wordt op 24 december een kerstnachtdienst gehouden om 22.00 uur, die
in gezamenlijkheid wordt georganiseerd
door de Christelijk Gereformeerde kerk,
de Gereformeerde Kerk, de Hervormde
Gemeente van Burgh en de Hervormde
Gemeente van Haamstede. De dienst wordt
traditie getrouw gehouden in de eeuwenoude
kerk aan de Ring in Haamstede. De organisatie is beurtelings in handen van één van de
deelnemende kerken en deze wordt bijgestaan

10. Informatie
De leden van de gemeente en andere belangstellenden (zoals de zomergasten) worden met
regelmaat op meerdere wijzen geïnformeerd
over het reilen en zeilen binnen de gemeente.
Allereerst via de eilandelijke kerkbode die
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twee wekelijks verschijnt en waarop de
gemeenteleden zich kunnen abonneren.
Verder via het kerkblad “Gemeente Klanken”.
Dit blad verschijnt drie keer per jaar en daarin
kan men onder andere alle bijzonderheden
die de gemeente betreffen lezen.
Naast de geschreven informatie wordt de
gemeente ook geïnformeerd op de gemeentebijeenkomsten.
Tenslotte wordt de gemeente via afkondiging
voorafgaand aan de dienst op zondag geïnformeerd over actuele zaken die van belang zijn
voor de gemeenteleden, als ook via de website
van de kerk www.hervormdhaamstede.nl

11. De kerkenraad
De kerkenraad is verantwoordelijk voor het te
voeren beleid in de gemeente, zowel inhoudelijk als organisatorisch. De taken zijn nauw
omschreven in de Kerkorde en ordinanties.
In de kerkenraad, als bestuur van de kerk,
komen de drie ambten bijeen. De predikant,
de ouderlingen (inclusief de ouderlingkerkrentmeesters) en de diakenen. Tenminste
6 keer per jaar komt de kerkenraad in verga-
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dering bijeen. Besluitvorming vindt plaats
met meerderheid van stemmen. Indien de
kerkorde voorschrijft dat de gemeente moet
worden gekend en gehoord, wordt eerst
een voorlopig besluit genomen en nadat de
gemeente is gekend en gehoord ter zake, het
definitieve besluit. De formele omvang van de
kerkenraad is 10 ambtsdragers: predikant (in
deeltijd, 0,4 fte), vier ouderlingen, waarvan
één ouderling-scriba, twee ouderlingkerkrentmeesters en drie diakenen.

12. Nawoord/slot
De kerk is een oase van rust. Rust voor de ziel
in een druk bezette week in een nog drukkere
wereld. De kerkdiensten in Haamstede willen
die rust uitstralen.
Naast alle menselijke inspanningen om de
kerk van de Heer te willen dienen is het gebed
nodig.
Zo mogen wij met vreugde gemeente zijn.
Wij danken onze God en de Here Jezus
Christus, die wij allen dienen.
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DIAKONIE

Beleidsplan Diakonie
De ambtsdragers zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de opbouw van de gemeente
in de wereld door zorg te dragen voor:
dienst vanWoord en Sacramenten
dienst van gebeden
- 	missionaire, diaconale en pastorale
arbeid
geestelijke vorming
opzicht
- 	rentmeesterschap over financiële zaken
en andere
- 	arbeid tot opbouw van de gemeente

DE DIAKENEN ZIJN GEROEPEN TOT:
- 	de dienst aan de Tafel van de Heer
en het inzamelen en uitdelen van de
liefdegaven
- 	de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld

- 	toerusting van de gemeente tot het
vervullen van haar diaconale taak.
Het college van diakenen bestaat uit drie
personen. Deze overleggen zo nodig over
actuele en/of speciale onderwerpen.
Er is een administrateur die betalingen
verzorgt en zorg draagt voor de begroting en
de jaarrekening. Deze documentatie wordt
verstrekt en toegelicht aan de kerkenraad, die
in eerste instantie goedkeuring moet verlenen.
Deze informatie wordt ook verstrekt aan de
regionale kerkelijke autoriteiten.
Op de voorjaars en najaarsbijeenkomst van
de gemeente wordt financiële verantwoording
afgelegd van de diakonale activiteiten.
Begroting en jaarrekening alsook giftenspecificatie liggen ter inzage.
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TAKEN VAN DE DIAKONIE:
-	Collecteren tijdens alle kerkdiensten die
gedurende het jaar
worden gehouden.
- 	Tijdens de Avondmaalsviering doen de
diakenen dienst aan tafel.
-	De bestemming van de Avondmaalscollecte wordt door de Diakonie
voorgesteld.
-	De diakenen participeren in het consistoriegebed.
-	Twee diakenen sorteren na afloop van
iedere maand de collectenopbrengsten
en twee personen waarvan in iedergeval één diaken storten
deze gelden bij de bank.
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- 	Ieder jaar wordt een uitstapje georganiseerd voor gemeenteleden die
ouder zijn dan 65 jaar.
- 	Persoonlijke financiële hulp-verlening
aan gemeenteleden.
- 	Persoonlijke financiële hulp aan
gemeenteleden bij het realiseren
van een vakantie.
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Beleidsplan 2020-2024
College van Kerkrentmeesters Hervormde
GemeenteHaamstede
Inleiding
Het College van Kerkrentmeesters (verder
te noemen: het CvK) is door de kerk in het
leven geroepen om, naast het verzorgen van de
ledenadministratie, de verantwoordelijkheid
voor alle materiele zaken van de gemeente te
dragen. Hiertoe is het opstellen en het volgen
van een beleidsplan behulpzaam.
Bij het opstellen van het beleidsplan zijn een
aantal doelstellingen te onderscheiden, te
weten:
1. planvorming (doelen)
2. coördinatie
3. evaluatie
Ad 1
De planvorming omvat twee elementen:
a. wat zijn de doelen, en
b. 
welke activiteiten zijn nodig om de
gestelde doelen te realiseren.
Ad 2
Ten behoeve van de activiteiten is de coördinatie van belang. Het gaat hierbij niet alleen
om wie wat doet en wanneer, maar ook is
afstemming nodig met de geledingen binnen
de kerkenraad.
Ad 3
Bij een meerjaren beleidsplan is het wenselijk
om jaarlijks te bezien of er een aanpassing
nodig is. Daarbij kan het gaan om een aanpassing van reeds bestaande en in het beleidsplan
opgenomen activiteiten, maar ook om nieuwe
activiteiten. Het is goed om daarbij in het
oog te houden dat niet alle nieuwe wensen
haalbaar zijn. Hierbij zijn de inzichten van
het CvK van wezenlijk belang.

De doelen en taken (activiteiten)
van de kerkrentmeesters
1. Het kerkgebouw
Het in stand houden van het kerkgebouw,

zodat er erediensten en andere activiteiten
kunnen plaatsvinden. Een afgeleide hiervan is
de veiligheid voor de bezoekers van het kerkgebouw. Het gaat hier ondermeer om de eisen
die zijn verbonden aan het verkrijgen van
de gebruiksvergunning, die op 30 november
2005 door de gemeente Schouwen-Duiveland
is verleend. Op gezette tijden wordt door de
gemeente S-D ondermeer gecontroleerd op
de brandveiligheid. Goed onderhoud aan het
kerkgebouw als eeuwenoud monument is van
groot belang. Hiertoe is een zesjarig onderhoudsplan opgesteld over de jaren 2020 tot en
met 2025. Het Rijk neemt 60% van de kosten
voor zijn rekening en de gemeente SchouwenDuiveland draagt jaarlijks maximaal € 1.135
bij in de kosten. Over deze periode zullen
de door de kerkelijke gemeente te dragen
kosten voor onderhoud aan het monumentale
gebouw naar verwachting uitkomen op circa
€ 8.000 per jaar.

2. Het orgel
Het in stand houden van het orgel. Net als bij
het kerkgebouw is het CvK verantwoordelijk
voor het in stand houden van het orgel, zodat
het orgel gebruikt kan worden tijdens de erediensten en andere activiteiten. Daarbij gaat
het om onderhoud en zonodig om restauratie
c.q. nieuwbouw van het orgel.

3. De predikantsplaats
Door de kerkenraad is besloten ds. J. Wouters
per pensioendatum in 2020 emeritus predikant te verklaren en hem op die datum aan
te stellen als predikant, die ten behoeve van
de Gemeente hulpdiensten verricht. Hij ontvangt daarvoor een beloning. De aanwezige
leden op de gemeenteavond van 13 november
2019 hebben met het besluit van de kerkenraad ingestemd. Het in stand houden van een
predikantsplaats in deeltijd is gebaseerd op
0,4 fte, doch is nooit minder dan van 0,33 fte.
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4. Geldwerving
Ten behoeve van de exploitatie van het
kerkgebouw, predikantsplaats enzovoort is
geld nodig. De jaarlijkse actie kerkbalans,
collecten en andere giften dienen ter dekking
hiervan. Verwezen wordt naar de meerjarenbegroting in bijlage 1. Gestreefd wordt naar
een sluitende exploitatie. In 2020 zal dat na
onttrekking van een bedrag uit de reservering
voor onderhoud mogelijk zijn. Voor de jaren
2021 tot en met 2024 worden exploitatieresultaten rond nihil verwacht.
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het om het doopboek, het belijdenisboek en
trouwboek. Naast de eigen gemeenteleden,
kan er ook een registratie worden bijgehouden van niet gedoopte kinderen van gemeenteleden en van degenen die blijk geven van
verbondenheid met de kerk. Deze boeken
bevinden zich in de kluis.

8. De archieven
Naast een goede archivering dient het CvK
zorg te dragen voor een adequate archiefruimte.

5.	
D e koster, organist en overige
vrijwilligers

9.	
E xtern beluisteren van de
kerkdiensten

Het aanstellen en het goed doen functioneren
van de koster (en diens plaatsvervanger) die
verantwoordelijk is voor het gereed maken
van de kerk, zodat de zondagse erediensten
en andere activiteiten daarin ongestoord
kunnen plaatsvinden.
Het benoemen en begeleiden van organisten
en het opstellen en bijhouden van het rooster
is een taak van de kerkrentmeester. De
koster en organisten zijn niet in loondienst.
Zij ontvangen een nader te bepalen vergoeding. Verder het aansturen van medewerkers
en overige vrijwilligers. Het gaat hierbij
ondermeer om de administrateur (kerkelijk
ontvanger) en de beheerder van het LRP
(Leden Registratie Protestantse Kerk) Deze
functionarissen zijn niet in loondienst.

De kerkdiensten zijn te beluisteren via
internet. (www.hervormdhaamstede.nl)
Zo kunnen de gemeenteleden, die niet meer
in staat zijn de kerkdiensten te bezoeken, de
dienst beluisteren. Dit kan worden gerealiseerd door ontvangst via een aanwezige p.c.
bij de gemeenteleden of via een telefonische
aansluiting met het zogenoemde “Lukas”kastje. De geluidsinstallatie van de kerk is
in 2014 geheel vernieuwd en voldoet aan de
eisen van deze tijd.

6. De verzekeringsportefeuille.
Het CvK draagt zorg voor een adequate
opstalverzekering en andere risicoverzekeringen. Het betreft de brand-, stormschade
en inbraakverzekering voor het kerkgebouw, WA en ongevallenverzekering voor
de predikant, ambtsdragers en vrijwilligers, geldswaarde verzekering, bestuurders
aansprakelijkheid verzekering, milieuschade
verzekering, alsmede een rechtsbijstandverzekering. Deze verzekeringen zijn ondergebracht bij Donatus en Marsh (VKB).

7. Registers van de kerkgemeente.
Tot de taak van de kerkrentmeester behoort
het bijhouden van de registers. Daarbij gaat

10.	Verhuur van het kerkgebouw
en kerkzaal
Het CvK streeft er naar om de kerk en
kerkzaal te verhuren voor semi-kerkelijke
en culturele activiteiten. Verhuur vindt niet
plaats op zondagen en erkende Christelijke
feestdagen.

11. Gemeenteleden
Het CvK stimuleert en ondersteunt - waar
nodig - acties van gemeenteleden, die als doel
hebben het inzamelen van gelden ten behoeve
van de continuïteit van de gemeente. Hierbij
valt te denken aan: bazaar, verjaardagsfonds.

12. Begroting en jaarrekening
Jaarlijks wordt in oktober de begroting vastgesteld voor het daarop volgende jaar. Tevens
wordt voor 1 mei van elk jaar de jaarrekening
van het voorafgaande jaar vastgesteld, inclusief de goedkeurende verklaring van een commissie van deskundigen. Beide documenten
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worden in de kerkenraad besproken en nadat
de gemeente in de gelegenheid is gesteld de
zienswijze kenbaar te maken, goedgekeurd
door de kerkenraad en conform de Kerkorde
gezonden naar de PKN ter beoordeling.

de acceptgiro’s; enveloppen sorteren op
basis van de looplijsten en de controle van
de lijsten op onjuistheden. B.v. personen die
zijn overleden, verhuisd of te kennen hebben
gegeven niet meer mee te doen.

13. Collecterooster

15. Gemeente klanken

In december van elk jaar wordt in samenspraak met het College van Diakenen het
collecterooster opgesteld voor het komend
jaar.

Door middel van het kerkblad "Gemeente
klanken", dat drie keer per jaar verschijnt,
worden de gemeenteleden op de hoogte
gehouden van het reilen en zeilen van de
gemeente. Daarnaast wordt er twee keer per
jaar een gemeentebijeenkomst gehouden,
waar onderwerpen die de gemeente aangaan worden besproken en toegelicht. De
voorjaarsvergadering is al enkele jaren op
zondagmorgen na de kerkdienst gehouden.
Ook is informatie te verkrijgen via de website
van de kerk, www.hervormdhaamstede.nl

14. Kerkbalans
Omstreeks september van elk jaar worden
de voorbereidingen getroffen voor de actie
kerkbalans die gehouden wordt in januari.
Het gaat daarbij om het opstellen van de tekst
voor de folders; het laten drukken van de
folders door de drukker, gereed maken van

BELEIDSPLAN

Begroting college van
Kerkrentmeesters
2020 tot en met 2024
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BIJLAGE

1

BIJLAGE 1
Hervormde Gemeente Haamstede

Begroting college van kerkrentmeesters 2020 - 2024
Begroting
2020
euro
2.100
22.550
45.600
400
11.928

Begroting
2021
euro
2.100
22.550
45.000
400
11.928

Begroting
2022
euro
2.100
22.550
44.000
400
11.928

Begroting
2023
euro
2.100
22.550
43.000
400
11.928

Begroting
2024
euro
2.100
22.550
42.000
400
11.928

82.578

81.978

80.978

79.978

78.978

Kosten kerkelijke gebouwen
Kosten overige niet kerkelijke eigendommen
Pastoraat
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten
Verplichtingen aan andere organen
Salarissen en vergoedingen
Kosten beheer, administratie en archief
Rentelasten / bankkosten
Afdracht door te zenden collecten en giften

48.700
1.380
29.750
1.952
3.753
3.435
2.900
215
400

38.000
1.400
26.000
2.000
3.700
3.600
3.500
250
400

38.000
1.400
26.500
2.000
3.700
3.600
3.500
250
400

38.000
1.450
27.000
2.100
3.800
3.700
3.600
250
400

38.000
1.450
27.500
2.100
3.800
3.700
3.600
250
400

Totaal lasten

92.485

78.850

79.350

80.300

80.800

Saldo baten - lasten

-9.907

3.128

1.628

-322

-1.822

Opbrengsten en baten
Opbrengsten onroerende goederen
Opbrengsten uit rente en dividend
Opbrengsten levend geld
Door te zenden collecten en giften
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen
Totaal baten
Uitgaven en kosten

