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Preambule
Het opstellen van een beleidsplan komt deels voort uit de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland,
waarvan wij deel uitmaken sinds 1 januari 2004 en deels uit onze bezinning op ons huidig gemeente zijn en
op onze toekomst.

Het visitekaartje:
De gemeente zoekt op een eigentijdse manier die is ingebed in de gereformeerde traditie een weg om het
geloof in God, die zich geopenbaard heeft in Jezus en zijn weg, vorm te geven. De individuele leden
herkennen zich hierin en identificeren zich hier in meerdere of mindere mate mee.

“Een dorpskerk met een eigentijds geloof in God, met ruimte om jezelf te zijn
in relatie met de ander. Betrokken bij de ander dichtbij en wereldwijd.

Bij al onze beleidsvoornemens willen we ons laten leiden door de volgende vragen:
Wie zijn wij?
De Gereformeerde Kerk van Loosdrecht heeft de kenmerken van een ‘dorpskerk’. Een
gemeenschap van +/- 360 leden, waarvan ongeveer een derde actief betrokken is. Er wordt door
onze kerk grote waarde gehecht om in deze tijd het christelijk geloof te beleven, te oefenen en te
betrekken op ons dagelijks bestaan.
Waar staan we voor?
We willen op eigentijdse wijze een open geloofsgemeenschap vormen met respect voor
verschillende geloofsvisies, geïnspireerd door de bijbel als het grote verhaal van God met de
mensen. Wat we willen bereiken is het versterken en verdiepen van onze band met God, met elkaar
en met de wereld om ons heen.
Wat hebben we te bieden?
We vormen een open pluriforme geloofsgemeenschap. Mensen hebben respect voor de geloofsvisie
van de ander. Op zondagmorgen ontmoeten we elkaar, heel weinig jongeren dus vooral de
ouderen, in de wekelijkse eredienst, een ontmoetingsplaats voor bezinning en bemoediging.
We bieden ruimte voor doordeweekse ontmoetingen in kleinere verbanden. Dat doen we met
huisbezoeken, catechese en bijeenkomsten van enkele kringen. Momenten waarop gemeenteleden
omzien naar elkaar en elkaar bemoedigen en inspireren bij de zoektocht naar een invulling van
persoonlijk geloof.
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Deel I
1)

Verleden en heden van de gemeente

Het ontstaan.

De gemeente bestaat sinds 1888. Bij de oprichting waren er 41 leden, 20 mannen en 21 vrouwen. De
doleantie van 1886 had tot gevolg dat ook in Nieuw Loosdrecht mensen verontrust waren, zich niet langer
aan het gezag van de landelijke kerk konden onderwerpen. De Nieuw Loosdrechtse Gereformeerde
gemeente ontstond dus uit onvrede over de koers van de landelijke Hervormde Kerk.
In 1888 werd ook de kerk gebouwd op de huidige plaats. In 1892 trad de kerk toe tot de landelijke kerk en
kreeg de naam Gereformeerde Kerk te Nieuw Loosdrecht.

2)

De huidige situatie.

De kerk is gegroeid, natuurlijk ook door groei van het inwonertal van het dorp. In 1981 waren er meer dan
800 leden. Daarna ontstond een gestage daling. In 1994 was het ledental weer minder dan 700.
Momenteel nog 352 (begin 2017).
Sinds de jaren 70 van de vorige eeuw is er in de landelijke kerk een proces van veranderingen op gang
gekomen. Eind vorige eeuw heeft een SOW commissie van onze kerk en de Hervormde Gemeente
jarenlange pogingen ondernomen om tot elkaar te komen, dit heeft helaas niet tot een positief resultaat
geleid. Beide kerken maken deel uit van de PKN.

3)

Beschrijving van de gemeente.

De gemeente laat zich het beste typeren als een gemeente waarin het vieren van de zondagse eredienst
centraal staat. Het overgrote deel van de kerkleden kan zich min of meer vinden in het liturgische model
zoals dat in de loop van de jaren is ontstaan en doorontwikkeld door nieuwe predikanten. Voorop staat de
zondagse eredienst, dan komt het leren (gesprekskringen en catechese), dan komt het dienen en het delen
hoewel de volgorde van deze drie ook anders kan.
Communicatie en dialoog zijn belangrijker dan het weten en kennen van de geloofsinhoud. ‘Zoekend
onderweg zijn’ is ook van toepassing op de gemeente.

4)

Samenstelling van de gemeente.

Begin 2017 bestaat de gemeente uit 352 leden 206 belijdende leden en 146 doopleden.
De wijkindeling is losgelaten, wegens het ontbreken van ouderlingen. Er is één ouderling voor de leden
woonachtig in zorgcentra en voor de andere leden zijn begin 2017 nog twee ouderlingen in functie. Per wijk
is een aantal contactpersonen actief.

5)

Samenstelling van de kerkenraad.

De kerkenraad bestaat bij volledige bezetting uit 11 leden per 01.01.2017.
Predikant
2 wijkouderlingen
1 ouderling ouderenpastoraat
2 ouderlingen met speciale opdracht:
1 ouderling-kerkrentmeester
4 diakenen
(voorzitter kerkenraad en scriba)
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Deel II
6)

De toekomst van de gemeente – beleid tot het jaar 2021

Inleiding.

Als kleiner wordende gemeente in Loosdrecht dienen we voor de komende jaren beleid te maken om als
levende gemeenschap kerk te kunnen blijven qua inhoud, vorm en financiën. Daarom moeten we ons steeds
afvragen of onze beleidsvoornemens concreet en haalbaar zijn.

7)

Pastoraat.
Pastoraat, ook wel zielzorg genoemd, in ruime zin benaming voor het gehele takenpakket dat in
een christelijke gemeente vervuld moet worden:
prediking, catechese, groepswerk, liturgie en de bediening van de sacramenten, jeugd- en
bejaardenwerk, huis- en ziekenbezoek, (ook administratie en organisatie.)

7a
Vieringen:
De zondagse viering vormt het centrum van het gemeente-zijn. In de viering gaat het om een ontmoeting
met God en met elkaar. We ontmoeten Hem in het bijzonder bij het lezen van het Woord en bij de uitleg
daarvan. We verwachten van de (gast)predikant dat het gelezen bijbelgedeelte wordt uitgelegd en vertaald
naar deze tijd: wat heeft de tekst ons nú te zeggen?
Vieringen: beleidsvoornemens:
 Het aantal stoelen terugbrengen naar het gemiddelde bezoekers aantal, in een aangepaste
opstelling.
 De tafel-stoelen opstelling vaker toepassen in een dienst met een bijzonder karakter.
 Blijvend zoeken naar kerkgangers die zonder officiële functie bereid zijn om zich in te zetten voor de
kerk.
 Het houden van zangdiensten met bekende liederen; Taizédiensten en Poeziediensten.
7b
Jeugdwerk:
Het jeugdwerk is, ondanks alle inspanningen, inmiddels beperkt tot de basiscatechese, gegeven door de
predikant.
We ervaren dit als een gemis van uit onze verantwoordelijkheid van kerk-zijn.
.
Jeugdwerk: beleidsvoornemens:





De predikant zorgt voor catechesemiddelen die aansluiten bij de belevingswereld van de jongeren
en die overeenkomen met het karakter van de gemeente
Het organiseren van diensten voor jong en oud met Pasen, Pinksteren, Kerst.
Het organiseren van één of meer gemeentezondagen bv. in de loop van het najaar om de
saamhorigheid te versterken.
Met de jeugd en hun ouders in gesprek blijven over hun wensen t.a.v. de kerkbeleving.

7c
Toerustingwerk:
a. Een groot deel van de toerusting van de gemeente vindt plaats tijdens de wekelijkse zondagsviering. De
kerkenraad heeft de zorg om deze toerusting mogelijk te maken door het uitnodigen van voorgangers die het
leiden van kerkdiensten op inspirerende manier doen. Zo zal de gemeente toegerust worden en haar geloof
levend houden.
b. Een andere vorm van toerusting vindt plaats door de gemeentebijeenkomsten in of na een dienst. Op
deze bijeenkomst wordt het beleid duidelijk gemaakt, de gemeente geraadpleegd, een inhoudelijk onderwerp
besproken en/of de mogelijkheid gegeven (kritische) vragen te stellen. De verantwoordelijkheid voor deze
bijeenkomsten ligt bij de kerkenraad. Het moderamen dient de bijeenkomsten in overleg met de predikant te
organiseren.
c. Een derde vorm van toerusting kan plaats vinden door het organiseren van ontmoetingsmiddagen/avonden. Bij de actie Kerkbalans wordt een uitnodigingstrookje gevoegd waar de leden hun
wensen kenbaar kunnen maken, over zowel de tijd als het onderwerp. Op de middag/avond zelf draagt de
ouderling in combinatie met de predikant zorg voor het onderwerp.
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Toerusting: beleidsvoornemens:
 Vorm, inhoud en aantal van gemeentebijeenkomsten bepalen.
 Ontmoetingsmiddagen/avonden organiseren.
 Interactieve elementen invoeren in vieringen die zich daarvoor lenen via beamer en internet.
 Blijvend één keer per maand een ontmoetingsbijeenkomst organiseren over maatschappelijke
onderwerpen.
 Naast filmavonden ook muziekavonden organiseren.
 Eén keer per twee jaar een expositie organiseren.
7d
Organisatie:
De predikant is er vooral voor het crisis- en noodpastoraat en het bezoek aan ouderen. De beschikbare
wijkouderlingen hebben hierbij een ondersteunende functie. Door een steeds kleiner wordende kerkenraad
is er geen sprake meer van wijkindeling maar van één geheel met als onderverdeling de leden woonachtig in
zorgcentra en daarbuiten. Voor de leden in de zorgcentra is een ouderling ouderenpastoraat en voor de
andere leden zijn 2 ouderlingen in functie. Indien de leden behoefte hebben aan een bezoek van een
ouderling en of predikant dan kunnen/moeten ze hiervoor zelf contact opnemen.
De contactpersonen hebben een meer bindende functie. Zij zijn de ogen en oren van de gemeente die met
elkaar meeleeft.
Diakenen zullen hun vanouds bekende rol binnen het diaconaat blijven houden.
De predikant blijft (los van de kerkdiensten) verantwoordelijk voor het ‘kruispunt’ pastoraat rondom trouwen,
doop en rouw.
Ondanks onze zorg over de steeds kleiner wordende kerkenraad zijn wij verheugd dat we elke zondag weer
een beroep kunnen doen op oud-ambtsdragers voor de kerkdiensten.
Elke zondag wordt door de gastvrouw/man-ouderling de zondagsbrief uitgereikt aan de kerkgangers. Hierin
staan behalve de orde van dienst ook mededelingen die van belang zijn voor de komende week.
De kerkdiensten kunnen ook beluisterd worden via www.Kerkomroep.nl.
De kerk heeft ook een website: www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl.
Het onderling meeleven met elkaar van gemeenteleden wordt ook in stand gehouden door het
Mededelingenblad dat 8 x per jaar verschijnt. Dit blad verschaft informatie over reilen en zeilen van de kerk.
Hoewel dit geen zuiver pastorale of toerustende functie heeft, wordt het hier wel genoemd. De drie
redacteuren dragen bij toerbeurt zorg voor de realisatie en krijgen hierbij hulp van kerkenraad en
gemeenteleden.
Organisatie: beleidsvoornemens:
 De huidige contactpersonen en ouderlingen minstens één maal per jaar samen laten komen om de
onderlinge band te versterken en hun werk in de wijken te bespreken.
 Gemeentebijeenkomsten organiseren.
 Het ruimte bieden aan ad hoc initiatieven.
 Bij elk initiatief tijdig de publiciteit zoeken.
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8)

Diaconaat.
Buiten de diaconale zorg binnen de eigen gemeente heeft de diaconie oog voor de
maatschappelijke en sociale noden in de samenleving.
Zij tracht met de voor haar beschikbare middelen een discrete en adequate bijdrage te leveren.

8a.

De taken van de diakenen:

De diaconie draagt zorg voor eventuele individuele hulpverlening, zowel financieel als anderszins, voor
kerkradio, voor acute hulpverlening, waar eigen of overheidshulp ontoereikend is. Extra aandacht is er voor
de armoede en eenzaamheid onder ouderen, voor asielzoekers/vluchtelingen binnen onze gemeente. De
diaconie draagt zorg voor mensen, die in onze samenleving buiten de boot vallen.
De diaconie is verantwoordelijk voor:










8b.

het inzamelen van de gelden in de erediensten
het verzorgen van de Avondmaalsviering, zowel in de kerk als in de Emtinckhof
het werven van donateurs en gelden voor het adoptieplan
de organisatie rond de kerktelefoon
de organisatie/presentatie van de kwartaalgiften
het inzetten van (jeugd) gemeenteleden bij het collecteren
het verzorgen van de bloemengroet
het verzorgen van de kerstattenties
het informeren van gemeenteleden over diverse giften e.d. via het mededelingenblad
de presentatie van de projecten van Kerk in Actie, door de werkgroep ZWO
Diaconaat in de praktijk:

De groep diakenen bestaat uit 4 personen, ieder met een eigen taakgebied.
De inkomsten worden verkregen door de collecteopbrengst en giften. Door teruglopend kerkbezoek is een
lichte daling van de inkomsten ontstaan, door aanpassing van het uitgaven patroon probeert de diaconie
evenwicht te behouden tussen inkomsten en uitgaven.
Jaarlijks wordt de begroting en de jaarrekening opgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de kerkenraad.
Jaarlijks is er een bijeenkomst met de diakenen van de Hervormde Gemeente van Oud- en NieuwLoosdrecht om tot afstemming te komen over onze gezamenlijke activiteiten zoals:
 de Kerstactie binnen de gemeente Wijdemeren.
 de kerstattenties voor de ouderen en zieken.
 het ouderenwerk.
Beleidsvoornemens:








Om de kennis ten aanzien van de taken van de diakenen te vergroten willen we de Diaconale dagen
bezoeken, tevens hopen we daar inspiratie op te doen om nieuwe zaken op te pakken.
Het adoptiekinderenproject handhaven.
Bijzondere collectes tijdig onder de aandacht brengen door middel van een artikel in het
mededelingenblad en het verspreiden van collectefolders.
Steunen van bijzondere projecten door middel van kwartaalacties.
Medewerking verlenen aan oprichting noodfonds “Wijdemeren”.
Samenwerking aangaan met andere diaconieën in Wijdemeren inzake organisatie, ondersteuning
van projecten en uitwisseling van ervaringen.
Door inschakeling van gemeenteleden en oud diakenen, en een groep van minimaal drie vaste
diakenen het takenpakket op het huidige niveau handhaven.
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9)

Kerkbeheer door kerkrentmeesters.

a. Beheer, de taak van het college van kerkrentmeesters.
De zorg voor vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente berust bij de kerkenraad.
De kerkenraad vertrouwt de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de
gemeente van niet-diaconale aard toe aan het college van kerkrentmeesters.
Tot de taken van het college van kerkrentmeesters behoren onder andere:




b.

Het scheppen en onderhouden van materiele en financiele voorwaarden voor het leven en werken
van de gemeente
Het zorgdragen voor de geldwerving.
Het beheer en onderhoud van de kerkelijke gebouwen.
De kerkelijke gebouwen zijn: het kerkgebouw en de pastorie.
College van kerkrentmeesters in de praktijk.

Het college van kerkrentmeesters bestaat uit één ouderling-kerkrentmeester en twee kerkrentmeesters. De
ledenadministratie wordt uitgevoerd door een gemeentelid.
Jaarlijks wordt door het college van kerkrentmeesters de begroting en jaarrekening opgesteld, welke door de
kerkenraad worden besproken en vastgesteld.
Er zijn financiele verplichtingen tegenover de predikant. De functies van koster en eigen organisten worden
uitgeoefend door vrijwilligers vanuit de gemeente.
De belangrijkste bronnen van inkomsten zijn de vrijwillige bijdragen, die via de jaarlijkse actie KERKBALANS
worden opgehaald, baten uit onroerende zaken en collecten voor de kerk.
c.

Kerkbeheer Uitgangspunten

De begroting 2017 en volgende jaren zijn gebaseerd op de volgende beleidspunten:






Baten onroerende zaken: alleen de jaarlijkse wettelijke huurverhoging is meegenomen.
Het saldo van de geldmiddelen zal de komende jaren afnemen waardoor minder rentebaten worden
voorzien.
Vanwege het opschuiven van de leeftijdsgroepen zullen de te verwachten vrijwillige bijdragen de
komende jaren afnemen.
Opbrengst collecten neemt geleidelijk iets af.
Voor de kosten pastoraat is uitgegaan van een predikant die voor 80% werkzaam is in de gemeente.

d.

Meerjarenplan 2016-2020, zie bijlage op blz. 8

e.

Balans, zie bijlage op blz. 9

f

Beleidsvoornemens:






Parttime ( 80% ) in dienst houden van een predikant
De gemeente regelmatig informeren over de ontwikkeling van de financiële positie van de kerk.
Zorgdragen voor het innen van de vrijwillige bedragen
In goede staat houden van de kerkelijke gebouwen
Verkoop van de Magneet afronden.
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10)

Contacten met plaatselijke kerken.

In Loosdrecht zijn 6 kerkgenootschappen of wijkgemeenten vertegenwoordigd:
 De Rooms Katholieke Paulusparochie
 De Nederlands Gereformeerde Kerk (een streekgemeente)
 De Hervormde gemeente Oud-Loosdrecht
 De Hervormde gemeente van Nieuw-Loosdrecht
 De Molukse wijkgemeente (een streekgemeente) en
 De Gereformeerde Kerk van Loosdrecht.
10a.

Contacten Uitgangspunten:

De contacten met de andere kerken zijn beperkt.
Op het gebied van de Evangelisatie wordt door sommige kerken samengewerkt. Initiatieven: een
gezamenlijke Alphacursus, een kinderbijbelclub.
De kerstnachtdienst wordt gevierd met de Hervormde Gemeente uit Oud en Nieuw Loosdrecht en de
Nederlands Gereformeerde Gemeente.
In 2011 is op verzoek van het Hervormd Moderamen overleg geweest voor een herstart van de
samenwerking. In de eerste bijeenkomst bleek echter dat het geen zoektocht was naar: “wat kunnen we
samen doen”. De verschillende geloofsopvattingen blijken vooralsnog een samenwerking te blokkeren.
De Hervormde Gemeente Nieuw Loosdrecht is in overleg met de Hervormde Gemeente Oud Loosdrecht om
samen te gaan. Momenteel zijn er geen contacten met de Hervormde Gemeente Nieuw Loosdrecht, maar
wellicht blijft er ruimte voor informele contacten.
Met de Rooms Katholieke Paulusparochie vindt er tweemaal per jaar een gezamenlijke dienst plaats: in de
Week van de eenheid van de Christenen en in de Vredesweek, wisselend in elkaars kerkgebouw. Beide
voorgangers gaan gezamenlijk in deze diensten voor. Tijdens deze diensten is het kerkgebouw van de
andere betrokken gemeente gesloten.
10b.

Contacten Beleidsvoornemens:

De Gereformeerde Kerk van Loosdrecht streeft naar het intensiveren, daar waar mogelijk, van contacten met
de plaatselijke kerken.
Hierbij dient te worden aangetekend dat bij dit streven de eigen identiteit niet uit het oog wordt verloren.


Met de Rooms Katholieke Paulusparochie blijven we in overleg mbt. de gezamenlijke vieringen.
Accent hierin ligt op het continueren van de bestaande vieringen (2x per jaar).

11)

Toekomst eigen gemeente.

11a

Toekomst uitgangspunten:

Gezien de terugloop van gemeenteleden en financiën zullen we onder ogen moeten zien dat we op termijn
wellicht moeten samengaan/fuseren met een andere gemeente.
De verkoop van de Magneet geeft ons weer financiële ruimte voor de komende jaren.
Het kerkgebouw heeft wel mogelijkheden om andere activiteiten te laten plaatsvinden, echter er is geen
menskracht om dat uit te voeren.
11b.

Toekomst Beleidsvoornemens:




Op de langere termijn zullen we wellicht de mogelijkheden moeten onderzoeken naar
samengaan/fuseren met andere kerken.
Op kortere termijn de inrichting van het gebouw, o.a. de schuifwand, herbezien.
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Deel III

Bijlagen / Conclusie / Keuze

12) Meerjarenplan 2016-2020

Staat van Baten en Lasten 2016-2020
Bedragen in euro's
Baten
Baten onroerende zaken
Rentebaten
Vrijwillige bijdragen
Collecten
Giften
Bijdragen mededelingenblad
Bijdragen solidariteitskas

2016

2017

2018

2019

2020

11.290
1.680
58.449
4.501
945
818
0

10.200
2.200
57.000
5.000
750
1.200
0

7.000
2.300
55.000
4.000
500
1.000
0

7.000
2.100
53.000
4.000
500
900
0

7.000
1.900
51.000
4.000
500
800
0

77.683

76.350

69.800

67.500

65.200

20.506
2.062
66.801
4.579
3.262
1.210
865
325
856

21.000
2.060
68.700
3.500
3.050
1.210
2.000
1.200
1.000

15.000
1.500
68.000
4.000
3.000
1.100
1.500
1.000
850

15.000
1.500
70.000
4.000
2.800
1.000
1.500
900
900

15.000
1.500
72.000
4.000
2.600
900
1.500
800
900

Totaal lasten

100.466

103.720

95.950

97.600

99.200

Resultaat

-22.783

-27.370

-26.150

-30.100

-34.000

Totaal baten
Lasten
Lasten gebouwen exclusief afschrijvingen
Afschrijvingen
Kosten pastoraat
Kosten kerkdiensten
Quotum
Afdrachten solidariteitskas
Beheer en administratie
Mededelingenblad
Rentelasten en bankkosten

Toelichting bij meerjarenplan 2016-2020
Baten onroerende zaken:
Huuropbrengsten pastorie. Huuropbrengsten Magneet in 2016 en 2017.
Verkoop Magneet in 2017.
Vrijwillige bijdragen:
Er is uitgegaan van een daling van deze bijdragen vanwege het kleiner worden van de gemeente.
Lasten gebouwen exclusief afschrijvingen:
Hierin is voor 2016 en 2017 een bedrag van € 5.000 opgenomen voor toevoeging aan
de “ Voorziening voor groot onderhoud “. In de jaren daarna een bedrag van € 2.500.
Afschrijvingen:
Op installaties van kerk en magneet hoeft niet meer te worden afgeschreven.
Kosten Pastoraat:
Predikant voor 80% van de werktijd werkzaam .
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13) Balans
31-12-2016

31-12-2020

7.528
5.365
0
0
0
12.893

1.528
0
0
0
0
1.528

Vorderingen op korte termijn

3.130

3.000

Vorderingen op korte termijn

3.130

3.000

Credit Europe Bank
SKG
ING
Rabobank
Geldmiddelen

100.097
16.423
3.077
43.972
163.569

200.167

Totaal activa

179.592

204.695

Reserve

131.153

153.728

44.467

46.967

3.972

4000

179.592

204.695

Bedragen in euro's
Kerk
Magneet
Pastorie
Installaties
Inventarissen
Vaste activa

Voorzieningen
Schulden op korte termijn
Totaal passiva

Toelichting bij balansen 2016-2020
Vaste Activa:
Verkoop van De Magneet in 2017. Er worden gedurende deze periode geen investeringen in vaste activa
voorzien.
Geldmiddelen:
Ontvangst verkoop Magneet
Reserve:
De baten van de verkoop van de Magneet zijn toegevoegd aan de Reserve verminderd met de op het
moment van verkoop nog resterende boekwaarde.
Voorzieningen:
Voorzien is dat de jaarlijkse toevoeging aan de voorziening onderhoud vanaf 2018 volledig wordt benut
zodat de balanspost voorzieningen vanaf dat jaar constant blijft.
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14)

Prognose ledentallen.

Studies in het verleden hebben aangetoond dat er een teruggang in het ledental is waar te nemen van
ongeveer 14 per jaar. Er is op basis daarvan een schatting gemaakt van de ledentallen in 2017 en daarna.
Per 1 januari 2017 telt onze gemeente 352 leden.
Voor eind 2020 wordt het ledental geschat op ongeveer 300 leden.
De leeftijdscategorie 25 – 50 geeft in de praktijk weinig blijk van betrokkenheid.
De schattingen zijn gebaseerd op het volgende:
* Instroom vindt waarschijnlijk alleen plaats door belijdende leden van elders.
* Weinig aanwas van nieuwe doopleden
* Afname door overlijden en vertrek zoals in de afgelopen jaren.

15)

Conclusies / Keuze 2016 – 2020.

Op grond van bovenstaande schattingen is het redelijk de volgende conclusies te trekken:
 de komende 5 jaar neemt het ledental verder af.
 de komende 5 jaar dalen onze inkomsten (totaal) met 12 %
 de komende 5 jaar stijgen onze kosten (totaal) met 8.2%
 de komende 5 jaar stijgt ons jaarlijks tekort van € 27.370 in 2017 naar € 34.000 in 2020
Bij ongewijzigd beleid zijn dit structurele gegevens!
In de prognose tot 2021 van de kerkrentmeesters is uitgegaan van een gelijkblijvende aanpak



geen bezuinigingen
geen nieuwe inkomensbronnen.

Conclusie:
Pastoraat - Diaconaat - Contacten met andere kerken:
Tot 2020 zal jaarlijks een keuze worden gemaakt uit de beleidsvoornemens.
Kerkrentmeesterlijk:
Rekening houdend met de meerjarenbegroting en de verwachte ontwikkeling in ledentallen kan het volgende
worden gesteld:
Tot 2020 is er financieel geen probleem te verwachten als de beleidsvoornemens van de kerkrentmeesters
worden gevolgd.
Ondanks terugloop in financiën is het geen probleem om een predikant te hebben voor 0.8 fte.

Keuze:
De kerkenraad deelt in overgrote meerderheid de conclusies zoals hierboven geformuleerd.
De kerkenraad besluit om de huidige strategie tot 2021 voort te zetten conform de beleidsvoornemens van
de kerkrentmeesters.
Aanpassingen in deze strategie moeten minstens 1 jaar voor aanvang worden overeengekomen
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