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Beste broeders en zusters, 
 

Voor u ligt de Adventsnieuwsbrief van de 
kerkenraad.  
Intussen hebben we nieuwe richtlijnen vanuit 
de overheid die impact hebben op ons 
gemeenteleven. Een ingewikkelde tijd voor 
velen van ons. Maar laten we elkaar 
vasthouden en in keuzes respecteren.  
Blijf gemeente door de liefde van onze 
machtige God en Heiland in alles te laten 
doorklinken. Efeziërs 4: 2-4 mag hierbij een 
inspiratie zijn voor iedereen in onze 
gemeente. 
 

Digitale collecteapp:  
Sinds de corona collecteren we digitaal. 
Op dit moment krijgt dit gestalte door de 
donatiebutton op de website. Hieraan kleven 
kosten en beperkingen o.a. doordat er maar 
één collectedoel kan worden benoemd.  
Graag willen we dit veranderen. Om die reden 
zijn wij in gesprek met een aantal partijen 
welke een zgn. collecteapp hebben 
ontwikkeld. Er bestaan verschillende apps. 
Van uitgebreide community-apps tot 
eenvoudige collecte-apps. Een tussenvorm 
lijkt ons het beste. Kunnen communiceren 
met de gemeente d.m.v. nieuwsitems, de 
Zaaier, overige berichtgeving, de agenda en 
collecteren. Op dit moment hebben we met 2 
partijen demo’s gehad en gesprekken 
gevoerd. De planning is om in januari 2022 
binnen de Kerkenraad een demonstratie te 
geven en vervolgens de app binnen de 
gemeenten te introduceren. Dit zal medio 
maart-april 2022 kunnen. We zullen u/jou op 
de hoogte houden. 
 

Investering digitale kerkdiensten:  
We willen voor de gemeente meer inzoomen 
op de uitgaven van digitalisering kerkdiensten. 
Hiermee bedoelen wij: 
De inrichting van de regieplek, de aanschaf 
van de schermen en de winst die wij daarmee 
op de langere termijn mee willen behalen. 
Denk daarbij aan “groene kerk” en minder 
papierverbruik en drukwerk. 
 

Op het moment dat fysieke kerkgang niet 
meer mogelijk was is er een plan van aanpak 
opgesteld en besproken binnen de 
kerkenraad. 
Hierna is er een (Audio/Visueel) AV-team 
ingericht.  
 

 

Deze ambitieuze jonge mensen zijn gevraagd 
een investeringsplan te maken. Dit plan is 
gemaakt en als blauwdruk voor de komende 
investeringen besproken. Daarmee was de 
weg vrij om tijdens de 1e coronagolf direct tot 
actie over te gaan. Er is een studio in ’t JOT 
opgebouwd. Tijdens de 2e coronagolf is de 
studio verhuisd naar de kerk waar in de beuk 
een regieplaats is opgebouwd.  
 

Over welke investeringen spreken wij? 
Inrichting regieplek t.b.v. online diensten:  
€ 12.030,=. Kosten schermen: € 20.750,=.  
In deze beide posten zijn opgenomen de 
aanpassingen aan het kerkgebouw, de 
licentiekosten en de bouw van de regieplek. 
Tezamen een uitgavepost van € 32.780,=.  
Tegelijkertijd biedt het besparingen op korte 
en lange termijn. 
Besparing éénmalig: € 9.000,=. Dit is de 
besparing op nieuwe Op Toonhoogte boekjes.  
Besparing jaarlijks: € 6.500,=. Dit betreffen de 
papier en kopieerkosten.  
En het draagt bij aan gemeenteopbouw. 
Immers zonder dit team en zonder bepaalde 
middelen kunnen we geen beeld uitzenden. 
En we weten dat de gemeente dit zeer 
waardeert. Ook zijn de mogelijkheden voor 
verder gebruik toegenomen. Te denken valt 
aan ondersteunende faciliteiten tijdens 
(bijzondere) diensten, projecties, 
mededelingen voorafgaand aan  de kerkdienst 
etc. Intussen zijn we  bezig om een 
schermprotocol op te stellen zodat 
gewaarborgd blijft dat de erediensten, 
waardig en respectvol kunnen worden 
gehouden. Als voorbeeld; u/jij zult geen 
reclames van commerciële aard te zien 
krijgen. 
 

Collecte opbrengsten t/m 30 oktober:  
We zijn dankbaar om te merken dat de 
veranderingen in kerkbezoek en collecteren 
zeker niet ten koste gaan van de 
collecteopbrengsten. 
In tegendeel, net als vorig jaar lijken de 
collecteopbrengsten hoger uit te komen dan 
onze begroting. In totaal bedragen de 
collecteopbrengsten bijna € 76.000 t/m het 3e 
kwartaal. Na aftrek van het deel voor de 
Diaconie, resteert hiervan ruim € 54.000 voor 
het werk van de Kerkrentmeesters. Een mooi 
bedrag waarmee we de jaarbegroting 
(€ 65.000) zeker lijken te gaan realiseren. 
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Onderhoud orgel:  
Het is vast al opgemerkt, de pijpen uit het zgn. 
rugwerk zijn verwijderd. In 2020 is bij een 
inspectie gebleken dat de verbindingspijpjes 
(conductors) tussen de pijpen en de windkast 
in veel gevallen zijn geoxideerd. Hierdoor 
vallen er gaatjes in het lood en is er geen 
constante luchtstroom meer mogelijk tussen 
de windkast en de pijp. Met als gevolg een 
valse toon. Om dit te repareren zullen alle 
pijpen een keer aan de beurt komen om de 
conductor te kunnen vervangen. Een langdurig 
karwei waarvoor wij vier jaar hebben 
uitgetrokken. De kosten die hiermee gemoeid 
gaan, zijn ook over vier jaar uitgesmeerd.  
We praten hier over een kostenpost van ruim 
€ 16.000,=. Overigens vervangen wij de loden 
conductors met een pvc variant zodat ons 
nageslacht in ieder geval geen last van 
corrosie meer zal hebben.  
 

Kerkbalans 2022:  
“Geef vandaag voor de kerk van morgen”. Dat 
zal ook het thema voor 2022 zijn. Om 
gemeente te kunnen zijn, zoeken we ook weer 
nieuwe giftgevers. Giftgevers die, in 
betrokkenheid en met verantwoordelijkheid, 
geven voor de kerk van vandaag.  
Jonge mensen, gezinnen, ouderen. We hopen 
en bidden dat iedereen wil en kan bijdragen. 
In onze gemeente in Ameide en Tienhoven 
willen we steeds vooruit kijken. 
Daarom gaan we u en jou vragen te (blijven) 
geven voor het werk van pastoraat en 
evangelieverkondiging, voor jeugd- en 
jongerenwerk, voor de clubs, het in 
standhouden van gebouwen en andere zaken. 
Daarnaast spreken we binnen de kerkenraad 
over een gemeentebreed omvattend 
geestelijk programma. Hiermee hopen we alle 
geledingen te verbinden op thema’s en 
geestelijke doelen. Later hopen we hierop 
terug te komen en u/jou te delen waar onze 
gedachten heengaan.  
 

Beroepingswerk:  
Nadat ds. van Trigt het beroep heeft 
aangenomen naar Gouderak is het 
beroepingswerk prioriteit voor de kerkenraad. 
De beroepingscommissie is inmiddels 
samengesteld en deze is bezig met de 
voorbereidingen zoals het updaten van de  
profielen voor predikant en gemeente. Onze 
scriba heeft contacten met de classis voor een  

 
consulent (tijdelijk waarnemer) en u/jij heeft 
ons al ruimschoots voorzien van mogelijke 
kandidaten als nieuwe predikant.  
Mogen we hier rekenen op uw/jouw gebed 
om hier wegen te vinden die leiden tot een 
nieuwe predikant. 
 

Benchmark kosten:  
Misschien heeft u er weleens over gehoord of 
gelezen: benchmark, het vergelijk van kosten 
in verschillende branches. Voor de kerk 
bestaat er ook zo’n vergelijk. Voor ons is dit 
enerzijds een meetmethode in hoe onze 
kosten zijn verdeeld en anderzijds geeft het 
richting aan de hoogte van de verschillende 
kosten onderling. Om hiervan meer beeld te 
krijgen geven wij u de benchmark en onze 
eigen percentages inzake kosten op de diverse  
onderdelen in onze gemeente.  

Bovenstaande geeft aan dat wij in 2021 meer 
hebben uitgegeven aan pastoraat in vergelijk 
tot andere gemeenten. Ook kosten gebouwen 
komt gemiddeld hoger uit.  
Voor 2022 is het meer in balans.  
 

Tot slot: 
We willen u/jou als kerkenraad hartelijk 
danken voor al het medeleven wat we hebben 
ontvangen in deze tijd. De gebeden en goede 
berichten. We wensen iedereen een goede 
tijd toe en de wens; “Ga met God en hij zal 
met u/jou zijn”. 

Benchmarking lasten 2021 PKN A&T

pastoraat 53% 58%

overige salarislasten 9% 8%

gebouwen 25% 32%

overig administratief, quotum 20% 14%

totale lasten in % van baten 107% 112%

Toatale baten in % afgerond op € 1000 265

Totale lasten in % afgerond op € 1000 289

Raming lastenverdeling 2022 PKN A&T

pastoraat 53% 46%

overige salarislasten 10% 5%

gebouwen 25% 34%

overig administratief, quotum 20% 15%

totale lasten in % van baten 108% 100%

Toatale baten in % afgerond op € 1000 265

Totale lasten in % afgerond op € 1000 265


