Jaarverslag wijkraad Magnuskerkgemeente seizoen 2019-2020
(1 september 2019 t/m 31 augustus 2020)
Inleiding: Een bijzonder jaar
Het seizoen begon net als altijd: met wekelijkse kerkdiensten, wijkraadvergaderingen in de
periode september tot en met januari en de hoogtijdagen uit het kerkelijk jaar. Net als altijd.
Anders was dat we in augustus 2019 al intensief met de toekomst bezig moesten zijn: we
kregen visitatiebezoek van ds. J. Hommes, de classispredikant. Toen kon echter nog niemand
vermoeden hoe anders die toekomst en dit jaar zouden worden met het uitbreken van
COVID-19 (“corona-crisis”) en de lockdown vanaf 13 maart 2020. Geen wekelijks bezoek aan
de kerkdienst in de Magnuskerk meer, maar online-diensten geleid door de vier predikanten
uit de Federatie. Het moderamen vergaderde een tijd lang wekelijks, via Zoom - video
conferencing software” en e-mail.
Gelukkig werden de wekelijkse fysieke diensten weer hervat in juli, al was het in beperkte
vorm. Onderlinge afstand anderhalve meter, dus weinig mensen in de dienst – en alleen na
reserveren (behalve misschien een oude dame die nooit reserveerde en toch altijd kwam.)
Meezingen verboden – neuriën mocht. Collecteren in schalen na de dienst – tellen van de
collecten een week later, vanwege besmettingsgevaar. Eerst zelfs geen koffie na de dienst –
later weer wel, zolang het mooi weer was. En toen kwam de tweede golf van de coronacrisis:
niet meer dan 30 mensen in de dienst, exclusief de medewerkers – geen koffiedrinken meer.
Er ontstond een gebrek aan uitzicht: hoe lang nog?
Om te laten merken hoe “corona-maatregelen” een stempel zetten op de seizoen, is het
woord steeds cursief weergegeven
Tot slot kwamen aan het einde van dit administratieve jaar de “hoorders” uit andere
gemeenten. Dreigend tekende de toekomst zich af: straks vertrekt onze predikant!
Het was een heel bijzonder jaar.
De gemeente
De Magnuskerkgemeente heet officieel Hervormde Gemeente Anloo-Annerveen.
Deze vormt sinds 29 november 2008 samen met de Hervormde Gemeente Zuidlaren en
de Gereformeerde Kerk Zuidlaren een federatie, met als doel de samenwerking tussen de
drie kerken te intensiveren, gezamenlijk beleid te ontwikkelen en wanneer dat wenselijk
mocht blijken in de toekomst te komen tot één gefuseerde gemeente Anloo-Zuidlaren.
Per 1 september 2019 bestond de gemeente uit 539 leden - op 31 augustus 2020 uit 512
leden. Daarnaast zijn er 27 gastleden (tegenwoordig gerangschikt onder “overige
contacten”). In dit seizoen zijn er 16 gemeenteleden overleden; er vertrokken of verhuisden
11 leden. Opvallend is dat dit jaar zich geen nieuwe gemeenteleden aangemeld hebben.
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Er vindt dus nog steeds terugloop van gemeenteleden plaats. Er is sprake van een terugloop
sinds 1 september 2013 van afgerond 28% - de geleidelijke krimp wordt duidelijk zichtbaar.
Dit baart de wijkraad al jaren zorgen, zowel uit het oogpunt van het kerkgemeenschap-zijn
als vanuit financieel/beheerskundig en bestuurlijk oogpunt. De gemeente vergrijst en de
gemiddelde leeftijd stijgt sterk. In het seizoen heeft de wijkraad daaraan extra aandacht
besteed zonder een definitieve oplossing te vinden. Het blijft een punt van aandacht, dat
aan de basis ligt van discussies over de meerjarenbegroting en over de samenwerking
binnen en de toekomst met de Federatie.
Het gemiddeld aantal in de kerkdienst aanwezige toehoorders steeg weer enigszins van 48
naar 51 bezoekers - de piek lag bij de Kerstnachtdienst met 300 bezoekers (vorig jaar 245).
Dit aantal verhoogt dus het gemiddelde per dienst met slechts één persoon.
In de twee jaren ervoor was er sprake van 53 en 50 bezoekers per dienst – eigenlijk blijft het
aantal dus behoorlijk constant en daar zijn we erg blij mee.
Ontwikkeling ledenaantal sinds 2013:
Seizoen
Aantal per 31/8

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2013-2020

706
653
617
583
553
539
530
512

Afname
/toename

Procentuele
daling ten
opzichte van
2013

- 53
- 36
- 34
- 30
- 14
-9
-18
-199

7,5%
5,1%
4,9%
4,25%
1,98%
1,27%
2,55%
Totaal 28%

Da. H.E. de Boer is als predikante aan de gemeente verbonden in een parttime functie.
De wijkraad bestaat per 31 augustus 2019, naast de predikante, uit negen ambtsdragers – er
bestaat gedurende de gehele periode één vacature: die van voorzitter wijkraad, maar mevr.
M. de Vries vervulde de dubbelfunctie voorzitter wijkraad / pastoraal ouderling vanaf
augustus 2019. De wijkraad bestaat per 31 augustus 2020 uit de predikante en acht
ambtsdragers.
Daarnaast is er één kerkrentmeester die geen ambtsdrager is – dit is echter niet steeds
dezelfde persoon: dhr. B. Westerdijk werd in januari 2020 bevestigd als ouderling – hij werd
opgevolgd door dhr. C. van der Pal als “kerkrentmeester zonder ambtsdrager te zijn”.
Aan het begin van het seizoen was de wijkraad samengesteld volgens bijgevoegde bijlage 1 –
bijlage 2 laat de samenstelling per 1 september 2020 zien.
De vaste organisten waren A. F. Hogendorf, D. Kraster en W. van der Laar.
Er is geen sprake van kindernevendiensten bij gebrek aan voldoende deelnemers.
De ledenadministratie was (opnieuw) in de betrouwbare handen van Wilma Wieringa.
Kosteres is sinds 15 september 2019 mevr. M. Don, ondersteund door haar vrouw M. Smit.
In de gemeente verrichten ruim vijftig vrijwilligers allerlei ondersteunende taken.
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Federatie
De gemeente vormt samen met de Laarkerkgemeente en de Dorpskerkgemeente uit
Zuidlaren een federatie. In het seizoen 2019-2020 vonden er slechts twee van de vijf
vergaderingen van de Federatieraad plaats en één vergadering van de Brede Kerkenraad. De
overige vergaderingen vervielen vanwege de corona-maatregelen.
- De folder “Nalaten aan de kerk” kreeg in november gestalte via een federatieve commissie.
- De Brede Kerkenraadsvergadering vond plaats op 6 januari 2020. De aanwezigen
begonnen met een gezamenlijke maaltijd, bereid door de World Servants. Voorzitter ds. C.
Verspuij blikte terug op het jaar 2019 en gaf een vooruitblik op 2020. Professor B. van den
Toren uit Groningen verzorgde een inleiding met als titel: “Kunnen we christelijk geloof
aannemelijk maken in een multireligieuze wereld?”. De inleiding beantwoordde niet
helemaal aan de hooggespannen verwachtingen.
- Op verzoek van de Federatieraad schreef een commissie het “Advies Toekomstbestendig
Samenwerken” voor de Federatie. Het adviesrapport constateert dat er weinig verdere
ontwikkeling zit in de samenwerking, maar dat wat er is opgebouwd zo zeer de moeite
waard is dat verdere samenwerking beslist aangeraden wordt. Geforceerde stappen in de
richting van een fusie worden sterk afgeraden. Gemeenten moeten worden bevraagd op wat
zij zelf als toekomst zien. Met gevoel voor toekomstige ontwikkelingen stelt de commissie
dat het proces van samenwerking wellicht in een stroomversnelling kan komen door vertrek
van een predikant.
- Op 2 februari vond de Kikkerdienst van de Federatiekerken plaats in de Laarkerk.
Ds. W. Slob ging daarin voor.
- Jacobine Gelderloos, projectleider Dorpskerkenbeweging, was de spreker op de
gezamenlijke gemeenteavond op woensdag 11 maart 2020. Zij promoveerde in september
2019 op ‘Sporen van God in het dorp’. Onze gerichte vraag hoe we in de Magnuskerkgemeente moeten omgaan met het feit dat er in Anloo maar enkele gemeenteleden wonen
terwijl de anderen vooral in de acht andere dorpskernen, werd niet tevredenstellend
beantwoord.
- De gezamenlijke diaconieën werkten uitstekend samen in meerdere projecten
(bijvoorbeeld kindertehuis Alafya in Ghana, het kerstdiner met de vluchtelingen,
inzamelingen voor de Voedselbank en de grote Kunstveiling)
- De kerkrentmeesters vergaderden niet veel samen. Ze spraken wel over de mogelijkheid
om de Samenklank goedkoper te laten drukken bij de “Zalige zalm”, maar binnen de
Federatieraad kwam men niet tot consensus. Er werd, zoals te doen gebruikelijk in zo’n
situatie, afgesproken dat er een commissie gevormd zou moeten worden om na te denken
over toekomstbestendig media-gebruik.
- Wel werd (overigens ook niet zonder slag of stoot) een speciale Samenklank Kerstspecial
uitgebracht voor vrijwel alle postadressen in het gebied van de Federatie, waarbij sponsors
zorgden voor dekking van de onkosten. Dhr. B. Huisman en ds. J. van Slooten maakten zich
zeer verdienstelijk door hun grote inzet om dit project geheel te realiseren
- Van 12 april tot en met 28 juni hebben de federatieve kerken gezamenlijke online-diensten
gehouden die via Youtube en Kerkomroep konden worden beluisterd. De vier predikanten
gingen in toerbeurt voor. Het was een onverwachte stap voorwaarts in de samenwerking.
Vanaf 5 juli hielden de kerken weer fysieke diensten; deze werden vanuit Zuidlaren nog
steeds via Youtube uitgezonden en vanuit de Magnuskerk via Kerkomroep.nl
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ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen)
De Magnuskerkgemeente te Anloo vormt een tweetal Algemeen Nut Beogende Instellingen
(ANBI’s):
• de Kerk (in financiële zin vertegenwoordigd door het College van Kerkrentmeesters)
• de Diaconie (vertegenwoordigd door het College van Diakenen).
Dit betekent dat men giften en vrijwillige bijdragen aan kerk of diaconie kan aftrekken als
(periodieke) gift bij de belastingaangifte. De Belastingdienst verplicht iedere ANBI tot het
publiceren van een aantal gegevens, zoals de doelstelling, de namen van de bestuurders, het
beloningsbeleid en een financiële verantwoording. In bijlage 3 geven we deze gegevens weer
of verwijzen naar plaatsen waar deze gegevens te vinden zijn.
Wijkraadsvergaderingen
Er vonden vanwege corona-maatregelen slechts vijf van de zeven wijkraadsvergaderingen
plaats. (Op 29 augustus 2019 vond een visitatievergadering plaats, met ds. J. Hommes. Deze
vergadering valt onder het jaarverslag 2018-2019, maar werd door ons ervaren als start van
het nieuwe seizoen. Het was een vergadering waarin tevredenheid over samenbinding en
plezierige sfeer benoemd kon worden. We werden erin bevestigd dat we echt “een kerk
naar binnen” zijn: Ring en classis staan ver van ons bed. Ds. Hommes benadrukte het belang
ervan te kunnen “uitleggen wat het met je doet dat je gelooft.”)
Omdat wijkraadvergaderingen tussen maart en juni niet door konden gaan, vergaderde het
moderamen over de lopende zaken veel vaker: in totaal 11 keer. Eerst wekelijks, later om de
twee weken.
Het jaarthema van dit seizoen was “Een goed verhaal”.
Het bezinningsmoment op de wijkraadsvergaderingen is in principe een inhoudelijk
belangrijk moment – door overvolle agenda’s en bezoek van commissies en functionarissen
kwam de wijkraad er te weinig aan toe. De bezinning werd per toerbeurt door de
wijkraadsleden voorbereid. De drie besproken thema’s zijn:
- samenbouwen aan de kerk, uitgebeeld door een kerkgebouw te bouwen van plastic
bekertjes – daarbij komen vragen op als ”is er een deur? Zijn er ramen naar buiten?”.
- bidden: over gewoonten en betekenis, ook van het consistoriegebed.
- de reden van ons bestaan als gemeente en de wijze waarop we zelf in het geloof
staan.
Er werd een bezoek aan de wijkraadvergadering gebracht door de nieuwe themacommissie.
(Mevr. I. Damming, mevr. T. Kuipers, dhr. J. van den Berg en dhr. T. Sijpkes). Zij schetsten de
geplande activiteiten voor het lopende jaar.
Punten die op de wijkraadsvergaderingen onder andere aan de orde zijn geweest:
- De wijkraad sprak enkele malen over de toekomst van de gemeente. We deden dat
uit twee invalshoeken: allereerst vanuit de vraag “hoe willen we kerk zijn?” en ten
tweede vanuit de “beleidsoverwegingen bij de meerjarenbegroting”. De bespreking
leidde tot een bijlage die besproken werd tijdens de gemeentevergadering op 1
maart (zie verder onder Activiteiten).
- Natuurlijk waren begrotingen en jaarrekeningen van kerkrentmeesters en diaconie
onderwerpen van besluitvorming. Er is een tien-jarenbegroting opgemaakt, in
overleg en samenwerking met kerkrentmeesters van de andere federatiekerken. Het
beeld is niet rooskleurig. Het perspectief is dat we min of meer snel interen op de
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algemene reserve en dat met drie à vier jaar de bodem van de schatkist bereikt zal
zijn. Ook dit jaar was er een tekort op de begroting en op de voorafgaande
jaarrekening.
Kerkrentmeesters en diakenen moesten overstappen op een ander softwaresysteem van de PKN, genaamd FRIS. Dit ging niet zonder problemen. Uiteindelijk
voldoen we nu weer aan de eisen van de PKN en van de Belastingdienst. Dit is vooral
vanuit ANBI-oogpunt van belang.
Het onderzoek naar de mogelijkheid van overdracht van het gebouw van de
Magnuskerk aan de Stichting Oude Drentse Kerken. In de wijkraadvergadering
waarin hier toestemming werd gegeven was Abe Veenstra aanwezig als adviseur; hij
steunde de kerkrentmeesters en de wijkraad in deze visie en koers.
Het voornemen om twee gemeentevergaderingen te houden, op 14 oktober en 1
maart, is niet uitgevoerd. De vergadering van 14 oktober is vervallen omdat de
wijkraad nog niet voldoende beeld had van de meerjarenbegroting. Deze is op
1 maart wel behandeld. (Zie hieronder)
Mevrouw I. Brandts Buys maakte 12 jaren het preekrooster voor het daarop
volgende jaar(naast allerlei andere activiteiten rond de preekvoorziening en
daarbuiten). Ze gaf aan zich aan andere taken te willen wijden en vroeg om
opvolging. De wijkraad vond dhr. A. Waarsing bereid haar taak ten aanzien van het
jaar-preekrooster over te nemen. Vanaf januari 2021 zal hij ingewerkt worden.
De Actie Kerkbalans kreeg in 2018 via een nieuw opgezette commissie op succesvolle
wijze vorm; zo wordt de betrokken kerkrentmeester mevr. A. M. Schreur
ondersteund. Het aantal toezeggingen daalt de laatste jaren constant. In 2009
werden er nog 462 toezeggingen gedaan voor in totaal € 58.000,=; in 2018 waren er
306 toezeggingen voor in totaal € 55.500,= en in 2019 279 toezeggingen voor in
totaal € 54.000,=.
Voor 2020 was het bedrag aan toezeggingen € 56.036,47. Mevrouw Schreur
verwacht vanwege de mogelijkheid van na-meldingen dat de € 58.000,= weer
gehaald kan worden.
Voorzitter M. de Vries en scriba A. Janse bezochten de classicale bijeenkomst over
“Lichter Besturen”. Zij ontdekten dat we het in de Magnuskerk qua omvang van het
aantal kerkgangers, qua inzet van vrijwilligers en de bezetting van de ambten nog
niet eens zo slecht doen. Maar de grenslijn is maar dun: een wijkraad van zeven
leden is het minimum – voor een kleiner aantal is de toestemming van de classis
nodig. En dan is het risico dat deze kleine groep ouderlingen en diakenen te veel
verantwoordelijkheid moet dragen en zich los-zweeft van de gemeente. Dat vraagt
om extra maatregelen om de “democratie” in de kerk te borgen.
Aan de federatieve commissie Startzondag namen mevr. G. Rusticus en
dhr. F. J. Haan voor het derde jaar deel. Ze waren betrokken bij de voorbereiding en
de uitvoering van de Startzondag op 22 september in de Dorpskerk.
De oude Paaskaars wordt jaarlijks aan iemand toebedeeld die de mentale steun wel
kan gebruiken of bijzondere inzet heeft betoond – dit jaar ontving dhr. F. Folkerts de
oude Paaskaars 2019.
De gemeenteleden konden ook dit jaar weer een eigen Paaskaars voor eigen gebruik
bestellen.
Meerdere malen kwamen het coronaprotocol of de aanpassingen daarvan in
bespreking. Ook werd er een hygiëneprotocol vastgesteld.
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De diakenen stelden in juni voor om met het geld van de Speulkoele een project op
te zetten met Herenboeren.nl om gedurende drie jaren een pakket biologisch
voedsel (vlees en groente) aan een tiental gezinnen te kunnen leveren. Dit project is
(nog) niet van de grond gekomen – wel gaat er via een soortgelijke weg meer voedsel
naar de Voedselbank.

Activiteiten en/of gebeurtenissen
- De bloemschikcommissie onder leiding van mevr. Brandts Buys zorgde bij alle
hoogtij-diensten voor een liturgische schikking. Deze werd steeds toegelicht en
draagt zo bij aan de betekenisgeving in de dienst.
- De Stichting Vrienden van de Magnuskerk zorgde voor nieuwe kussens in de banken
met mooie stof en passende kleuren.
- De wijkraad ontving halverwege het jaar twee collectezakken aan lange stokken. We
hebben ze vanwege de coronamaatregelen maar één keer kunnen gebruiken.
- Op 3 november vierden we de Oogstdienst; eraan voorafgaand werd er opnieuw een
“weekend met een groen randje” gehouden (zie hieronder bij Groene Kerk).
Da. H. E. de Boer startte het project “Groene Bijbel”. Ze gaf de groene Bijbel door
aan diverse gemeenteleden die er een bijzondere tekst uit zochten en noteerden In
de oogstdienst in november 2020 zal daarvan gebruik gemaakt worden
- Op 17 november ging mevrouw da. J. Lambers-Niers uit Coevorden voor in de
Drentse dienst. Mevrouw I. Damming was opnieuw Drents-talig lector.
- Met regelmaat ondersteunde een koor of zanggroep de dienst: Cantazet was dit jaar
door corona-maatregelen slechts twee keer van de partij.
- De themacommissie, bestaande uit mevr. I. Damming, mevr. T. Kuipers, en de heren
J. van de Berg en T. Sijpkens, organiseerde een aantal activiteiten in het kader van
het jaarthema “een goed verhaal”:
o tijdens de herdenkingsdienst op Eeuwigheidszondag op 24 november waarbij
familieleden van een overleden gemeentelid een kort verhaal vertelden over
degene die overleden was;
o een running dinner op 25 januari met verhalen.
De overige plannen moesten vervallen wegens de corona-maatregelen.
- Op 20 november werd de jaarlijkse Magnuslezing voor de zesde keer gehouden.
Het thema was “Betekenis en behoud” over behoud van kunst in de kerk.
- Op 23 november werd er door de gezamenlijke diaconieën een grote en succesvolle
Kunstveiling gehouden; de opbrengst van ruim € 4500,= was bestemd voor het
Kindertehuis Alafya in Ghana.
- Op 8 december is de schrijfactie ten behoeve van Amnesty International gehouden
- Met grote regelmaat zijn levensmiddelen ingezameld voor de Voedselbank.
Er is een kerstpakkettenactie gehouden voor de Voedselbank.
- Op 19 december werd (voor de achtste keer!) een kerstdiner georganiseerd voor
asielzoekers en statushouders in de regio en voor bewoners van de
Tussenvoorziening in Eelde, met name voor degenen die mogelijkerwijs een huis
krijgen toegewezen in Zuidlaren.
- De gemeente werkte (beperkt) mee aan de opzet van een Kerstwandeling in
Zuidlaren, door een gift van € 100,=. Redelijk veel van onze gemeenteleden liepen de
wandeling mee.
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In de Zetstee vond de jaarlijkse kerstviering plaats op donderdag 19 december,
georganiseerd door de pastorale bezoekcommissie. In het Holthuys hielden ze op 18
december een Kerstviering met een koor uit Gieten/Eext.
Voorafgaande aan de Kerstnachtdienst zou de herder met zijn kudde schapen weer
ingehaald worden, maar dat ging dit jaar niet door. Na afloop van de
Kerstnachtdienst is er warme appelsap en (“te weinig”) glühwein geschonken en op
de kerstmorgen warme chocolademelk. Omdat er een speciale Samenklank Special,
gesponsord door de middenstand uit de regio en vele andere donateurs (bijeen
gebracht door dhr. B.Huisman en ds. J. van Slooten) is er niets bij de deur uitgedeeld.
De dienst trok 300 bezoekers.
In de dienst op de kerstmorgen werd het kerstspel “Mamma mia” (geschreven door
mevrouw K. Elema) door kinderen èn volwassenen gespeeld. Da. H. E. de Boer noemt
het tòch weer opvoeren van een kerstspel “het wonder van Kerst”.
Op 31 december vierden we om 19.30 uur een oudejaars- vesper. Op de eerste
zondag in het nieuwe jaar, 5 januari, begonnen we eerst met koffie drinken in de kerk
met de gelegenheid elkaar een gelukkig nieuwjaar toe te wensen. Om half 11 was er
een korte dienst in de vorm van een morgengebed. Na afloop van de dienst werd er
door een aantal gemeenteleden een wandeling gemaakt, besloten door soep met
broodjes.
In januari werd een “gelegenheidskoortje” opgezet om wat vaker ondersteuning van
de kerkzang te krijgen. Negen vrouwen hebben sindsdien als koor in de dienst
gezongen – door corona-maatregelen waren er daarna geen mogelijkheden meer.
Da. H. E. de Boer leidde samen met mevrouw C. Don een goed bezochte leeskring die
drie keer bijeen kwam. Ook leidde zij op vijf data meditatieve wandelingen. Samen
met de andere federatieve predikanten begeleidde zij filmavonden en de
oecumenische gespreksgroep in Zuidlaren. En zij organiseerde meerdere avonden
over ds. Bonhoeffer, in verband met het Bonhoeffer-herdenkingsjaar. De geplande
expositie over Bonhoeffer werd wegens coronamaatregelen afgelast.
In januari werd kerkrentmeester B. Westerdijk bevestigd in het ambt van ouderling;
hij zal dit ambt bekleden tot december 2020. Tot de bevestiging was hij
“kerkrentmeester maar niet ouderling”.
In de Week van het Gebed voor de Eenheid van de Christenen vond (voor de achtste
keer) op zondag 26 januari een oecumenische viering plaats in de Laarkerk onder het
thema “Buitengewoon”, over wat we van de Maltezers na de stranding van Paulus en
zijn reisgenoten op het eiland Malta kunnen leren .
Op 2 februari vond in plaats van de Thomasviering een traditionele Evensong
plaats met medewerking van het koor Choral Voices onder leiding van Daniël
Rouwkema, in de Magnuskerk waar da. H. E. de Boer voorging. De Evensong stond in
het teken van het feest van “Maria Lichtmis” (de laatste dag va de Epifanie-tijd, de
40e dag na Kerst.)
Op 1 maart is een gemeentevergadering gehouden. Deze vond plaats in aansluiting
op de kerkdienst en werd afgerond met een gezamenlijke (inbreng-)lunch. Deze vorm
van organiseren beviel opnieuw heel goed.
De wijkraad had enkele gemeenteleden gevraagd de nota “Pionieren Verkennen” te
bestuderen en een advies aan de wijkraad te geven of zij toekomst zagen in de
beschreven vormen van “Pionieren”. Het uitgebrachte advies dat gedeeld werd door
de wijkraad luidde “ We doen al heel veel – niet teveel of nog meer gaan doen – wat
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we hebben is heel goed”. Dit advies werd besproken in de gemeentevergadering –
deze gaf er breed steun aan.
Het Advies Toekomstbestendige Samenwerking vanuit de Federatieraad werd
eveneens ondersteund.
Kerkrentmeester mevr. A. M. Schreur kon voor de laatste keer in haar ambtsperiode
de Actie Kerkbalans toelichten. Het aantal toezeggingen liep terug van 554 in 2008
naar 278 in 2020; de opbrengst blijft min of mee constant rond € 58.000,=. Daarbij
dient opgemerkt te worden dat 25% van de toezeggingen komt van gemeenteleden
die 85 jaar of ouder zijn!
Kerkrentmeester dhr. R. Abel lichtte toe hoe de kerkrentmeesters in overleg zijn met
de Stichting Oude Drentse Kerken om te onderzoeken of overdracht van het
kerkgebouw een haalbare kaart zou zijn; de toekomstige onderhoudskosten zijn niet
meer te dragen voor de gemeente.
De veelheid aan heel verschillende adviezen en opmerkingen op alle genoemde
onderwerpen maakt duidelijk dat de gemeente het kiezen van een heldere koers
toch graag overlaat aan de wijkraad.
Het voorstel dat een jaar eerder gedaan werd om resterend klein muntgeld in te
zamelen als collecte bij de uitgang is afgewezen omdat klein muntgeld inleveren
meer geld kost dan het opbrengt.
De Veertigdagentijd liep van woensdag 26 februari tot en met paaszondag 6 april. In
het begin van die periode werden er op woensdagavond in de Magnuskerk sobere
vastenmaaltijden gehouden, ingepast in een korte dienst, onder leiding van
ds. W. Slob. Na 13 maart vervielen deze wegens corona-maatregelen.
Het was ook een heel trieste gebeurtenis dat het Paas triduüm en Paaszondag niet
gevierd konden worden om deze reden. Gemeenteleden konden wel via Youtube
zien hoe de Paaskaars de Magnuskerk in werd gedragen.
In het begin van de Veertigdagentijd is een vastenactie opgezet via een strippenkaart
– men kon daarmee kiezen of men mee wilde doen en waarmee; het vasten kon alles
waar men van zich wilde onthouden betreffen. Dus niet alleen voedsel of drank; ook
van autorijden of roken om maar iets te noemen. Vanwege de coronamaatregelen is
de samenhang eruit verdwenen, jammer genoeg.
Op 1 maart werd er in een Taizé-dienst gehouden onder leiding van ds. W. Slob, in
afwijking van de vorige jaren niet in de Magnuskerk maar in de Dorpskerk.
Tot half maart werd wekelijks een Mededelingendocument rondgestuurd om de
afkondigingen te kunnen beperken. Na het uitbreken van de coronapandemie is dit
document veranderd in een klein weekblaadje onder de naam Magnusnieuws. Karin
Elema zorgde voor een prachtige lay-out; scriba A. Janse verzorgde als scribaredacteur de samenstelling. Vaste rubrieken zijn o.a. de brief van da. H. E. de Boer
“lieve mensen van de Magnuskerk”, eventueel aangevuld met een overweging (nadat
zij zelf weer in de Magnuskerk kon voorgaan verviel de overweging, maar werd de
liturgie afgedrukt); de toelichting op de orgelmuziek van organist W. van de Laar,
berichten uit de wijkraad (vooral van diakenen en de scriba), zo nodig Lief-en-Leed en
altijd ook “De vraag van de week”. Deze vraag ontwikkelde zich al snel van een puur
praktische vraag naar een bezinnende; en er werd verzocht te reageren. Nadat men
enigszins de kat uit de boom had gekeken, kwamen de eerste reacties binnen.
Gaandeweg groeide dit aantal.
Aan het einde van het seizoen was het Magnusnieuws uitgegroeid tot een mini-
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magazine met foto’s van 8 tot 10 A4-pagina’s. De makers ervan hebben de indruk dat
het voorziet in een behoefte en helpt bouwen aan binding van gemeenteleden.
Op 2 april vierde da. H. E. de Boer haar 25-jarig predikantsjubileum. Ze kreeg van
voorzitter M. de Vries bloemen en een cadeaubon voor een rit op een ezel (een rit
die wegens coronamaatregelen nog steeds niet is gemaakt – een ezel rit valt ook
onder de horeca.)
Begin april werd de klok van de Magnuskerk geluid, samen met de klokken van
andere kerken, om alarm te slaan over de corona-pandemie. Aansluitend heeft de
gemeente een speciale vlag aangeschaft met de tekst “Met elkaar – voor elkaar”.
Deze vlag heeft van de toren gewapperd tot hij aan flarden was – toen was het
statement wel gemaakt en is er geen nieuwe vlag meer besteld.
De Magnusfair die op 18 april gehouden zou worden, werd geannuleerd wegens
corona-maatregelen. Voor het onderhoud van de Magnuskerk en het diaconale doel
een fikse financiële tegenvaller.
De viering van 4 mei werd wegens coronamaatregelen alleen digitaal uitgevoerd.
Op 5 mei zijn hebben enkele leden van de gemeente onder aanvoering van mevrouw
K. Elema gedichten over bevrijding en vrijheid aan de bomen rond de kerk
gehangen. De uitnodiging om te komen kijken en ze te lezen werd door velen
opgevolgd – zeker na een tijd elkaar niet in kerkdiensten te hebben gezien. Het was
een feestelijke bijeenkomst die meer mensen trok dan alleen gemeenteleden.
Het Feest van de Geest waarbij kunstenares Annewil Jansen het thema Vuur en Vlam
zou verbeelden kon niet doorgaan vanwege coronamaatregelen. Dhr. C. van de Pal
die dit voor de laatste keer zou begeleiden zou daarbij de kennis en vaardigheden
overdragen aan zijn opvolger dhr. B. Snijders. Dat komt later vast wel goed.
Het tweejaarlijkse gesprek met de predikant (in het kader van een goed
personeelsbeleid) had plaatsgevonden op 3 juni 2019. Het verslag leidde ook binnen
de wijkraad tot enkele gesprekken waaronder ook de vraag hoe we de onderlinge
saamhorigheid en binding binnen de wijkraad zelf meer vorm konden geven. Dit
leidde tot het plannen van een bezinningsdag in Jorwerd op zaterdag 26 september
2020.
Met Pinksteren (31 mei) hielden we online een oecumenische pinksterviering vanuit
de Laarkerk onder leiding van ds. J. van Slooten.
Op Eerste Pinksterdag (31 mei) stak da. H. E. de Boer een kaars aan bij de Paaskaars –
via deze kaars werden lampionnen aangestoken die “als een lopend vuurtje” (het
zogenaamde Pinkstervuurtje) uitgedeeld werden van de ene “lichtbrenger” naar de
andere (totaal zeven!), bij bijna 40 gemeenteleden. Na elkaar zo lang niet gezien te
hebben was het steeds een “feest van herkenning” en ontstonden er talloze leuke en
mooie gesprekken. Aan het einde van de dag kwam de vlam weer bij de Magnuskerk
terug, waar de kaars gedoofd werd. Een prachtig samenbindend gebeuren!
Er werden, zoals de jaarlijkse traditie voorschrijft, weer rozen uitgedeeld aan
geslaagde eindexamenkandidaten.
De openstelling van de Magnuskerk voor geïnteresseerden ging dit jaar niet door,
net zo min als het Kerkenpad - vanwege corona-maatregelen.
In juli brachten de leden van de pastorale bezoekcommissie een kaartje met
zomergroet en gedicht rond aan alle gemeenteleden, eveneens een prachtig
samenbindend gebeuren dat zeer gewaardeerd werd.
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Op 12 juli ging mevr. K. Elema voor in een door haar geleide lekendienst; op 16
augustus verzorgden dhr. H. J. Bakhuizen en mevr. I. Huizing een dergelijke dienst. De
ervaringen waren positief, zodat het moderamen besloot hiermee door te gaan, al
zou dit dan niet meer als “vroege-vogeldienst” (te beginnen om 09.00 uur) gebeuren.
Als het niet zo lastig zou zijn om hiervoor voorgangers uit de gemeente te vinden,
zouden we dat vaker willen doen.
Tijdens de laatste wijkraadvergadering (voor het eerst weer in het koor, met taart)
namen we al kort afscheid van kerkrentmeester mevr. A. M. Schreur en de diakenen
mevr.P. H. J. Schutrups - Usmany en dhr. J. G. H. Rass; ze hebben alle drie sinds 2012
hun ambt vervuld.
Op 13 september 2020 zal er na de dienst officieel afscheid genomen worden.

Groene Kerk
De Magnuskerk is sinds juli 2017 een Groene Kerk. De Groene Kerk richt zich op allerlei
duurzaamheidsaspecten, waaronder ook streven naar rechtvaardigheid en eerlijke verdeling.
Maar natuurlijk zijn milieu, klimaat, energie en gezond leven-en-tuinieren ook
aandachtspunten.
Het is een groeimodel: een kerk hoeft bij de start nog geen reeks van daden verricht te
hebben om Groene Kerk te zijn. Wel moeten er plannen zijn die in de definitie passen. En
daarvan is zeker sprake bij (een deel van) de wijkraad – en de enthousiaste groep wordt
gesteund door de hele wijkraad.
Onder de bezielende leiding van vooral mevr. K. Elema, daarbij breed gesteund door dhr. B.
Huisman, werd een werkgroep van gemeenteleden en dorpelingen uit Anloo gevormd, die in
april 2018 omgezet werd in de Stichting Anloo vergroent.
De wijkraad evalueerde in het seizoen 2018 – 2019 de voortgang en ontwikkeling van het
aspect Groene Kerk. We constateerden dat er in twee jaar erg veel ontwikkeld was. Maar
ook dat het voor de gemeenteleden niet allemaal bij te benen was. Daarom werd besloten
dat we de ontwikkeling wat zouden temporiseren zodat iedereen betrokken kan blijven of
worden. Met de redactie van Samenklank werd afgesproken dat de Magnuskerk in de
jaargang 2019-2020 met regelmaat een column met Groene Gedachten mocht vullen, mede
om de betrokkenheid en bekendheid van ons Groene-kerk-zijn te vergroten. Gezien de
mondiale ontwikkelingen op het gebied van klimaat en samenhangend daarmee de
stikstofcrisis is de Magnuskerk niet voor niets met dit initiatief begonnen. Elf keer hebben
we met enkele mensen een column “Groene gedachten” gevuld. De respons erop was
vrijwel nihil, maar stilletjes hopen de schrijvers dat ze enkele mensen de ogen geopend
hebben.
Daarnaast heeft een klein groepje gemeenteleden met enkele buitenstaanders een
proefproject uitgevoerd om “plasticloos” te leven, gedurende zes weken. Het waren
leerzame weken. Na het project dreigt men weer terug te vallen in oud gedrag – het is
beslist een voorwaarde dat men zo’n project samen uitvoert en elkaar daarin steunt.
Dit seizoen steunde de Magnuskerk ook weer de (samen opgezette) school-groentetuin met
de basisschool – vooral de kosters maakten zich hierin verdienstelijk.
Mevr. K. Elema zette opnieuw rond de oogstdienst op 3 november een “weekend met een
groen randje” op. Het stond in het teken van “energie(ke) initiatieven” met lezingen over
energie-neutraal worden of het delen van zonnepanelen. De zaterdagmiddag werd
afgesloten met “groene soepen”, een broodje en een drankje.
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Ook zorgde zij twee maal voor het vertonen van een film na de dienst als uitgangspunt voor
een bewustwordingsdiscussie met gemeenteleden.
De wijkraad zal zich moeten bezinnen hoe we als Groene Kerk verder gaan en diepgang en
een bredere basis kunnen krijgen.
Actiepunten die bleven liggen
Actiepunten die het hele jaar onuitgevoerd zijn blijven liggen:
1) Beleid ontwikkelen voor de relatie tussen kerkgemeente en dorp.
2) De eigen notitie menskracht gebruiken om het werk over meerdere personen te
verdelen. We willen het proberen met een vacaturebord dat Karin Elema maakte;
maar door corona-maatregelen is daar onvoldoende van gekomen.
3) Protocollen en documenten vastleggen en bundelen.
4) RI&E Magnuskerk uitvoeren.
5) Schrijven van een geactualiseerd beleidsplan
Terugblik op wat COVID-19 (“corona”) betekende voor de gemeente
In de inleiding is reeds aangegeven dat “corona” een stempel op het jaar zette.
Daarbij is kort aangegeven dat er vergaderingen uitvielen. In het bovenstaande jaarverslag is
cursief aangegeven wat er allemaal nog meer uitviel.
Maar het meest ingrijpend was toch de invloed op ons “gemeente zijn”.
Het gebrek aan fysieke samenkomsten vanaf 15 maart tot en met 28 juni deed het gemis aan
contact en binding voelen. Het was mooi dat er online-diensten werden gehouden, maar het
gemis aan contact, het samenzijn en het dreigende verlies aan binding werd steeds gevoeld.
We probeerden het op te lossen met de opzet van Magnusnieuws, de fraaiere en meer
uitgebreide vorm van “Mededelingen”. Ook via het rondbrengen van een Pinkstervuurtje
waarbij we elkaar weer eens zagen. En via het verzenden van een kaartje enkele weken na
de Pinkstertijd.
Gelukkig begonnen de fysieke bijeenkomsten weer op 5 juli: maar de “anderhalve meter
maatregel” benadrukte het risico dat met name personen uit kwetsbare groepen zouden
lopen en de maximaal 66 zitplaatsen die we konden bieden werden slechts beperkt gebruikt,
tot 42 bezette stoelen mede dankzij het aanwijzen van veel “medewerkers” als voorzangers,
gastgevers, organist, ouderling en diakenen, lector en kosters (in de tijd dat er hoorders
kwamen uit andere gemeenten). Vanaf 5 juli gebruikten we een reserveringssysteem waarbij
maximaal 30 “niet-medewerkers” een plek konden reserveren – het werd slechts één keer
overtekend.
Het samenzijn werd eerst toch maar half beleefd, doordat er niet gezongen mocht worden
en geen koffie gedronken mocht worden na de dienst.
Een gemeentelid mailde: “Zolang er niet gezongen mag worden en geen koffie gedronken
mag worden, zal je ons niet zien in de Magnuskerk.” Gelukkig bleek de behoefte om toch te
komen groter!
Toen duidelijk werd dat aerosolen een kwalijke rol spelen bij corona-besmettingen gaf de
PKN het belang van ventilatie aan. Sindsdien staan de torendeur en de deur van het koor
tegen elkaar open van anderhalf uur voor de dienst tot anderhalf uur erna – niet tot ieders
vreugde overigens. Maar ter wille van elkaars gezondheid is vrijwel iedereen wel tot zo’n
offer bereid.
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Toen de maatregelen van rijkswege afgezwakt werden, voerden we het koffie drinken weer
in – wat een feestelijke momenten! Maar de gemeenteleden die tot de risicogroepen
behoren (en dat zijn er in onze bejaarde gemeente heel veel) durfden de samenkomsten
toch vaak niet te bezoeken. (En in de herfst, buiten dit seizoen, werd het koffiedrinken weer
verboden.)
We vragen ons met zorg af of degenen die vroeger tot de vaste kern van bijna zestig
kerkgangers behoorden, maar nu de gang naar de kerk niet aandurven, te zijner tijd die weg
weer zullen vinden. Die vaste kern van kerkgangers is nu verkleind tot nog geen dertig
gemeenteleden (behoudens medewerkers). En zal dat leiden tot een toenemende
eenzaamheid?
Een kleine denktank zal het volgende jaar zoeken naar mogelijkheden om op alternatieve
wijze voor binding te zorgen.
Annen, november 2019
A. Janse, scriba

Vastgesteld in de wijkraadvergadering van 10 december 2020 te Anloo

Voorzitter mevr. M. de Vries

Scriba dhr. A. Janse
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Bijlage 1

LEDEN VAN DE WIJKRAAD MAGNUSKERK 31 augustus 2019
Da. H.E. de Boer
Predikant

Dhr. A. Janse
Scriba

Dhr. R. Abel
Ouderling/kerkrentm.
Mw. K. Elema
Diaken

Dhr. J.G.H.
Diaken

Dhr. K. Hielema
Ouderling/kerkrentm.

Mw. A.M. Schreur
Ouderling/kerkrentm.

Mw. H. Hoving
Diaken

Mw. P.H.J. Schutrups-Usmany
Diaken
Mw. M. De Vries,
Pastoraal ouderling; waarnemend voorzitter
wijkraad

Vacatures per 31 augustus 2019:
Voorzitter wijkraad; in deze vacature neemt
mevrouw M. De Vries waar.
Eén kerkrentmeester: onvervuld

Dhr. B. Westerdijk
kerkrentmeester, maar geen ouderling
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Bijlage 2

LEDEN VAN DE WIJKRAAD MAGNUSKERK 13 september 2020
Da. H.E. de Boer
Predikant

Mw. M. De Vries,
Pastoraal ouderling en voorzitter wijkraad
(a.i.)

Dhr. A. Janse
Scriba

Dhr. R. Abel
Ouderling kerkrentm.

Mw. K. Elema
Diaken (vz)

Dhr. K. Hielema
Ouderling kerkrentm.

Mw. H. Hoving
Diaken

Dhr. J. Visscher
Diaken

I

Dhr. B. Westerdijk
ouderling-kerkrentmeester

Dhr. C. Van der Pal
kerkrentmeester maar geen ouderling
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Bijlage 3
ANBI-gegevens

Algemeen (van toepassing op het College van Kerkrentmeesters en het College van
Diakenen)
De Hervormde Gemeente Anloo-Annerveen (Magnuskerkgemeente) is een
geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland te noemen PKN). De
Magnuskerkgemeente is een zelfstandig onderdeel van de PKN als bedoeld in artikel 2 boek
2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11
artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het
bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de
gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website
van de landelijke kerk: http://www.protestantsekerk.nl/Lists/PKN-Bibliotheek/Kerkorde-enordinanties-compleet.pdf
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen
waarmee ook de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit
kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Binnen de Protestante Kerk is een
strikte scheiding tussen financiën benodigd voor de instandhouding van onze
kerkgemeenschap (College van Kerkrentmeesters ) en financiën benodigd voor hulp aan
anderen (College van Diakenen).
Samenstelling bestuur (op beide van toepassing)
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de
ambtsdragers van deze gemeente; predikant, ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en
diakenen. De ambtsdragers staan genoemd in bijlagen 1 en 2.
De ouderlingen, ouderling/kerkrentmeesters, kerkrentmeesters en diakenen worden
gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Doelstelling/visie (op beide van toepassing)
Vanaf 29 november 2008 vormt de Magnuskerkgemeente een federatie samen met de
Laarkerk Zuidlaren en de Dorpskerk Zuidlaren met als doel de samenwerking tussen de drie
kerken te intensiveren, gezamenlijk beleid te ontwikkelen en mogelijk in de toekomst te
komen tot één gefuseerde gemeente Anloo-Zuidlaren. Deze federatieve protestantse
Gemeente Anloo-Zuidlaren beziet de maatschappij, waarin wij nu leven, als een uitdaging
om op een eigentijdse manier naar de verhalen uit de Schrift te luisteren en mensen een
handvat te bieden om in het dagelijks leven toe te passen wat we leren uit de Schrift.
De gemeente wil een open, actieve en pluriforme gemeente zijn met ruimte voor dialoog en
communicatie, waarbij oog is voor mensen van alle leeftijden. We willen gastvrij en
uitnodigend zijn, niet alleen voor onze eigen leden, maar ook voor belangstellenden van
buiten en voor andere geloofsgemeenschappen. We willen een kerkelijke gemeenschap zijn
waarin verschillende stromingen en geloofsbelevingen onderdak kunnen vinden en waar een
mogelijkheid is voor kerkelijke vernieuwing. Dit vraagt ruimte en respect van en voor een
ieder. De gemeente wil, met de middelen die haar ten dienste staan, een ontmoetingsplaats
zijn waar iedereen, jong en oud, terecht kan met zingevings- en andere vragen, waar we
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kunnen luisteren naar elkaar en samen zoeken naar antwoorden. Binnen onze kerken is er
ruimte voor mensen die zoeken naar God en daar vorm aan geven.
Wij weten ons geïnspireerd door het verhaal van God met mensen. In ons dagelijks leven
laten we ons leiden door de voorbeelden die Jezus Christus ons in zijn verhalen gegeven
heeft. Daarin gaat het om belangrijke zaken als naastenliefde, samen delen en
rechtvaardigheid.
In ons handelen proberen we ondersteuning te bieden aan mensen in onze naaste
omgeving, op verschillende levensterreinen. Dit betreft niet alleen de eigen leden, maar ook
de bewoners in de regio rondom de kerken. Waar nodig willen wij praktisch aanwezig zijn.
Tevens willen wij uitdragen wat ons beweegt om er voor een ander te zijn.
Beleidsplan (op beide van toepassing)
De Magnuskerkgemeente werkt met een beleidsplan waarmee wij onze positie bepalen en
een koers uitzetten. De hoofdlijnen van het beleidsplan vindt u hier:
https://www.pknanloozuidlaren.nl/over-ons/inleiding
Activiteiten
De wijkraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van alle
activiteiten. Bij de uitvoering van die activiteiten wordt gebruik gemaakt van de vele actieve
leden in onze gemeente. Deze activiteiten worden aangekondigd via ons kerkblad
Samenklank en/of website.
Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder
het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële
slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af
aan de wijkraad.
ANBI – diaconie
College van Diakenen
Het College van Diakenen geeft vorm aan de diaconale taak die wij als Protestantse
Gemeente hebben. Onder dit college valt ook het missionaire werk in het buitenland
(Zending). Het College van Diakenen wordt gevormd door gekozen diakenen en is
verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de
Diaconie. De wijkraad is eindverantwoordelijk.
Beloningsbeleid College van Diakenen
Het College van Diakenen heeft geen betaalde medewerkers in dienst, de diakenen en
diaconale vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Indien
gewenst ontvangen deze leden wel vakliteratuur, een opleiding en worden werkelijk
gemaakte onkosten vergoed.
Doelstelling en activiteiten diaconie
Diaken komt van het Griekse woord Diakonos en dat betekent ‘dienaar’. Het is al een zeer
oud ambt in de kerk en voert terug naar de Bijbel. In Handelingen 6 is terug te lezen dat de
hulp aan arme weduwen in de christengemeente in Jeruzalem niet goed verliep, en de
apostelen daar zelf niet voldoende tijd voor hadden. De christelijke gemeente besloot zeven
mannen te kiezen die de zorg voor de armen moesten vormgeven. Zij verzamelden middelen
voor de armen en deelden die uit aan hen die dat nodig hadden.
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De armenzorg is in Nederland in de loop der tijd veranderd maar een ding blijft centraal: wij
zamelen gelden in zodat hulp kan worden geboden aan mensen die dat nodig hebben. Deze
hulp bieden wij soms ver weg zoals in de derde wereld maar ook dichtbij in Nederland of
zelfs in de omstreken van Anloo. Want armoede is overal. Ook draagt de diaconie op
verschillende manieren bij aan het diaconaal bewustzijn van de gemeente. Zo helpt de
diaken mee tijdens de viering van het Heilig Avondmaal om ook hier de verdeling van brood
en wijn goed te laten verlopen. Telkens wanneer het Heilig Avondmaal wordt gevierd ziet u
de wezenlijke rol van de diaconie terug.
Toelichting op de staat van baten en lasten
(deze is te vinden op de website : https://www.pknanloozuidlaren.nl/anbi/magnuskerkanloo/anbi )
De baten onroerende zaken bestaan uit pachtopbrengsten. De bijdragen levend geld
bestaan uit opbrengsten van collecten in kerkdiensten, giften en de andere
inzamelingsacties.
De lasten bestaan uit doorbetalingen van collecten en bijdragen. Dit betreft één op één
doorbetaling van voor het desbetreffende doel ontvangen gelden.
Er worden ook bijdragen geleverd aan instellingen waarvoor niet direct geld is ontvangen.
Deze bijdragen worden voldaan uit de andere opbrengsten van de diaconie, zoals de pacht
en rentebaten. Daarnaast zijn er lasten van afdrachten aan de landelijke kerk (Diaconaal
quotum), het bloemenfonds, kerkomroep en abonnementen.

ANBI – kerkrentmeesters
College van Kerkrentmeesters
Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële
middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale
aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de
goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad
als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met
het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (RCBB). (Ordinantie 11, art. 3).
De namen van de leden van het College van Kerkrentmeesters zijn vermeld in bijlage 2.
Beloningsbeleid College van Kerkrentmeesters
De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling
rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals
kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling
Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze
link: http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-dekerk/arbeidsvoorwaarden/Paginas/Default.aspx
Andere leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor
hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
Doelstelling en activiteiten Kerkrentmeesters
Taak van het College van Kerkrentmeesters is het in overleg met en in verantwoording aan
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de kerkenraad scheppen en onderhouden van de materiele en financiële voorwaarden voor
het leven en werken van de gemeente. Het college voert de boekhouding en de financiële
verantwoording in de vorm van de jaarrekening, die namens de gemeente wordt
gecontroleerd door minstens twee daartoe door de kerkenraad aangewezen
gemeenteleden. De jaarrekening dient uiterlijk 1 mei te worden aangeboden aan de
kerkenraad.
Ook wordt er jaarlijks een begroting van de inkomsten en uitgaven worden opgesteld, die de
goedkeuring behoeft van de kerkenraad en uiteindelijk de RCBB.
Het College heeft rechtspersoonlijkheid en vertegenwoordigt onze gemeente als zodanig bij
pachtzaken, beheren van de belegde gelden, beheer van gebouwen en aangaan van
verbintenissen met derden.
Toelichting op de staat van baten en lasten
Onze kerk zorgt zelf voor de benodigde inkomsten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de
Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van onze kerk. Onze kerk bezit
enig vermogen in de vorm van onroerende zaken en geldmiddelen. De opbrengsten van dit
vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Onze kerk ontvangt geen
overheidssubsidie, behoudens voor de instandhouding van het rijksmonument de
Dorpskerk.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van
salarissen voor de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de
kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud,
energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris
koster, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de
kerkelijke bezittingen.
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