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Zusters en Broeders, In de afgelopen periode 
hebben we verschillende keren met u/jou als 
gemeente gecommuniceerd over onze het wel en 
wee. Hier hebben we verschillende reacties op 
gekregen. Velen zijn enthousiast en vinden het 
een goede aanvulling op de Zaaier berichtgeving, 
er zijn er die graag wat specifieker geïnformeerd 
willen worden over bepaalde onderwerpen en 
andere zijn weer wat minder aangesproken door 
deze aanpak. 
 
Hoe dan ook we willen zullen u/jou zo goed 
mogelijk blijven informeren langs deze lijn en alle 
bemerkingen zijn welkom. 
 
Waarom deze nieuwsbrief: 
Na de laatste nieuwsbrief die inging op de 
financiële situatie en de consequenties hiervan is 
de rode draad van de reacties geweest dat de 
gemeente graag beter aangesloten wil zijn bij de 
financiën en de behoefte die er zijn. 
 
Men wil graag meedenken en ook geld geven 
maar dan moet het iets concreter.  Inkomsten en 
uitgaven moeten wat meer met elkaar worden 
verbonden en worden toegelicht. 
Deze opmerkingen hebben we besproken en dit 
heeft geleid tot het inrichten van een werkgroep 
die zich in het bijzonder bezig houdt met de 
concretisering van de financiële stromen in de 
gemeente. 
 
De werkgroep 
Allereerst moet duidelijk zijn dat het financieel 
beleid verantwoordelijkheid is van gehele 
kerkenraad. De kerkenraad heeft deze werkgroep 
gevraagd om zich bezig te houden met: 

• het informeren van de gemeenten over de 
financiële stromen. 

• Het concreet vragen om een bijdrage 
gekoppeld aan een doel 

• U/jou tijdig vertellen waar uw/jouw geld 
voor wordt besteed 

• U/jou vertellen wat de consequenties zijn 
van een tekort of een overschot zodat u 
tijdig kunt reageren 

De informatie zal altijd al de weg via de 
kerkenraad hebben bewandeld. Zo te zien is de 
werkgroep onderdeel van de kerkenraad 
We zullen zoveel mogelijk delen via de website en 
volgende nieuwsbrief en informatie of reactie 
kunt u/jij geven op een speciaal email-adres: 
samenkerk@pkn-ameide-tienhoven.nl 

De deelnemers in de werkgroep zijn: 

• Nico Bikker 

• Tom Breure 

• René Muilwijk 

• Erik van Staverden 

• Jory Verwolf 

• Klaas Weeda 
 
Financiële stromen 
We kunnen ons voorstellen dat niet iedereen 
weet welke stromen er binnen de gemeente zijn. 
Daarom een lijstje zodat u/jij weet op welke wijze 
er geld binnenkomt. Sommige van deze inkomsten 
worden ingezet voor gecombineerde uitgaven. 
Bijv. een Diaconie-collecte en een Avondmaal-
collecte en soms zijn inkomsten direct verbonden 
met uitgaven. Bijvoorbeeld de vrijwillige bijdrage. 
Later zullen we ook proberen om deze 1 op 1 
verbindingen aan u/jou uiteen te zetten. 
Bijgaande stromen vinden plaats in onze 
gemeente: 

• Diaconie-collecte 

• Kerkrentmeesters-collecte 

• Avondmaal-collecte 

• Biddagcollecte 

• Dankdagcollecte 

• Rommelmarkt 

• Zendingsbussen  

• Verjaardagsfonds 

• Bijbelstudiebussen 

• Kerktelefoonluisteraars 

• Club inkomsten 

• Catechese bussen 

• Vrijwillige bijdrage 

• Solidariteitskas 
 
De huidige situatie 
Voor dit moment moeten we aangeven dat de 
tekorten in de gemeenten oplopen. Voor 2021 
lijkt het tekort ongeveer op € 39.000,= uit te 
komen. Dit tekort is ontstaan vanwege hogere 
uitgaven door de coronacrisis (verdere investering 
op apparatuur) voor online streaming van de 
kerkdiensten en hogere kosten voor onze kerkelijk 
werker. In 2022 zal bij de huidige inkomsten er 
vooralsnog geen begrotingstekort zijn maar ook 
geen overschot. Ook voor de tijd hierna zullen we 
alle zeilen bij moeten zetten om de begroting 
positief te houden.  
Nu zijn wij positief over de manier waarop wij zien 
dat de toezeggingen Kerkbalans 2021 binnen 
komen en concluderen daaruit dat u/jij serieus 
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mee wilt denken om de financiele positie te 
verstevigen. 
 
Toch zullen er keuzes gemaakt moeten worden en 
deze keuzes hebben consequenties. Hierover 
zullen we dan ook tijdig informeren zodat u/jij 
kunt bekijken of er voor dat moment misschien 
iets extra’s kan worden gedaan. Laten we daarom 
“verbinding” houden met elkaar en elkaar 
stimuleren om scherp te zijn op de plannen welke 
er de komende periode aan de orde zijn. 
Alvast ter informatie: in de komende tijd staan 
vervanging van verwarming en de verduurzaming 
van gebouwen op de agenda. Dit zijn projecten 
waar wij nu ieder jaar een stukje voor sparen. 
Want op het moment van uitgeven moet het geld 
er wel zijn. Meer op korte termijn is de nu lopende 
restauratie van het gebrandschilderde raam waar 
stevige kosten mee gemoeid zijn. En voor de grote 
zaal beneden in de Hoven willen wij nieuw 
interieur aanschaffen (tafels en stoelen). We 
zullen op deze items de volgende nieuwsbrief 
uitgebreider terugkomen.  
 
De lopende zaken 
Ontwikkelingen weergaveschermen  
De voorbereidingen zijn in volle gang. Wij 
verwachten eind oktober de schermen binnen te 
krijgen. Dit betekent dat er enige wijzigingen in de 
kerk noodzakelijk zijn. Eerder zijn daar details over 
vermeld.  Deze zijn nodig voor de zichtlijnen 
vanuit alle hoeken van het kerkgebouw, zowel 
zittend als staand. We letten goed op 
leesbaarheid en omvang en hopen hiermee in te 
voldoen aan een zeer brede wens in de gemeente. 
 
We begrijpen de impact die dit heeft in het 
kerkgebouw en ook dat gewenning hieraan tijd zal 
kosten. We begrijpen ook dat er niet door alle 
gemeenteleden enthousiast is/wordt gereageerd. 
Echter denken wij er goed aan te doen een 
vernieuwende gemeente/kerk te zijn en te blijven. 
Ook voor de generaties die nog komen. Later zal 
vanuit de kerkenraad worden aangegeven wat de 
gebruiksrichtlijnen zullen zijn en hoe we 
voorkomen dat dit niet op waardige wijze wordt 
ingezet. 
 
Dankdagcollecte:  
Op D.V. woensdag 3 november is het dankdag 
voor gewas en arbeid. Zoals de traditie wil kennen 
wij op deze dag de zogenoemde dankdagcollecte. 
Vanuit de werkgroep financiën willen wij extra 

aandacht vragen voor het doel van deze 
dankdagcollecte. En u op te roepen ruimhartig te 
geven. Ons dankthema voor deze collecte is 
“verbinding”. Ondanks de coronacrisis zijn vanaf 
het begin van deze crisis de kerkdiensten (eerst 
vanuit het Jot en later vanuit de kerk) doorgegaan. 
Hiermee is er verbinding behouden, tussen ons al 
kerk en u als gemeente. Maar ook onderling was 
er daardoor weer contact, zichtbaarheid en 
betrokkenheid. En deze betrokkenheid reikte 
verder dan alleen onze gemeente. Voor deze 
verbinding willen wij danken en u daarvoor ook 
financieel de gelegenheid bieden om ons in de 
vele gemaakte kosten te ondersteunen. Denk 
hierbij aan de techniek maar ook aan de logistiek 
rondom het Heilig Avondmaal en de aanpassingen 
bij de ingang van de kerk (onder de toren).  
 
Tot slot willen we deze nieuwsbrief ook gebruiken 
om een klein bericht door te geven van onze 
nieuwe kerkelijk werken. Een belangrijke functie 
zeker nu we weten dat ds. van Trigt onze 
gemeente per 17 december zal verlaten. 
 
Nieuwe kerkelijk werker:  
In “de Zaaier” en in de afkondigingen is er de 
blijde melding van de komst van de nieuwe 
kerkelijk werker Andre van Ittersum. We zijn er blij 
mee en dankbaar voor dat dit zo spoedig weer 
ingevuld kon worden. Andre zal voor 20 uur per 
week ondersteuning bieden in pastoraat, 
catechese en jongerenwerk. Vanaf vrijdag 1 
oktober is hij met zijn werkzaam-heden gestart. U 
kunt Andre bereiken op tel.nr.: 06-23404735 en 
per mail via andrevanittersum@gmail.com 
 
Kosten vertrek predikant 
Bij het vertrek van onze predikant zullen er kosten 
blijven. Zoals kosten voor de preekbeurten, extra 
ondersteuning door een consulent, externe 
ondersteuning bij bijzondere diensten en 
doorlopende vaste kosten van de pastorie. 
 
Komende nieuwsbrief:  
In de eerstvolgende nieuwsbrief (december) 
zullen o.a. de volgende items worden toegelicht: 

• Activiteiten rondom kerkbalans 2022 

• Toelichting op komende projecten 
 
Slot 
Van harte Gods nabijheid in al uw/jouw 
omstandigheden toegewenst.  
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