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De protestantse kerk Kollumerpomp is een geloofsgemeenschap die behoort tot de
Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit
in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die
geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.
(ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel 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
www.protestantsekerk.nl/kerkorde
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen.
Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit
kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op
protestantse kerk Kollumerpomp.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de
ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 13 leden, die worden
gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van kerkrentmeesters
telt 4 leden en 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. Het college bestaat uit ten minste drie leden. 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.
(Ordinantie 11, art. 3).
Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft
en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar
ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene
heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan
Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om
het Woord te horen en te verkondigen.
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de
Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drieenige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op
http://www.protestantsekerk.nl/actueel/Nieuws/nieuwsoverzicht/Paginas/Beleidsplandienstenorganisatie-aanvaard.aspx
Beleidsplan Protestantse Kerk Kollumerpomp
Het beleidsplan “ter zake het leven en werken van de gemeente” (Ordinantie 4.7.1) voor de
Protestantse Kerk te Kollumerpomp dat u nu voor u heeft, is van kracht geworden nadat de
kerkenraad, de gemeente gehoord hebbende, dit plan heeft goedgekeurd.
Een beleidsplan is noodzakelijk binnen onze kerk; onder andere om duidelijk richting te
geven aan, en prioriteiten te stellen in tal van initiatieven en ontwikkelingen.
Bij de samenstelling van het beleidsplan is gebruik gemaakt van het werkboek voor
beleidsontwikkeling “Bronnen voor beleid” 7e aangepaste editie, mei 2012. Ook de indeling
en de volgorde van dit beleidsplan zijn ontleend aan de voorbeelden in het werkboek. De
onderdelen profiel en visie zijn door de kerkenraad vastgesteld.

De plaatselijke regeling t.b.v. het leven en werken van de Protestantse Kerk te
Kollumerpomp is als bijlage op te vragen.
Visie
Geloofsopbouw is het uitgangspunt voor gemeenteopbouw. Er is aandacht voor het
pastoraat (ouderen pastoraat) en het jeugdwerk. Het thema “leven uit de bron” is een
wederkerend aspect in ons werk als gemeente en commissies.
De belangrijkste energiebronnen van de gemeente zijn: betrokkenheid met de Heer, met
elkaaren met de wereld. Wij erkennen en belijden* dat de Heilige Schrift het Woord van
God is en regel voor geloof en leven.
* Het voorgeslacht heeft dit belijden tot uitdrukking gebracht in de drie algemene
belijdenisgeschriften en in de drie formulieren van enigheid (Synoden Delft 1979, art. 209
en Haren 1995, art. 153).
Wie zijn we
Het profiel van de gemeente
Onze kerk is verbonden aan de Protestantse Kerk Nederland. De kerkdienst omvat het
element van de woordverkondiging, aangevuld met liturgische elementen, ter bevordering
van het geloofsleven.
Het programma van de gemeente
Kerkenraad
De kerkenraad bestaat uit ouderlingen en diakenen. Er zijn drie wijkouderlingen, een
jeugdouderling, een scriba en een ouderling pastoraat. Er zijn vier diakenen.
Pastoraat
Het Pastoraat legt haar accent op omzien naar elkaar, helpen waar geen helper is en een
gastvrij huis bieden voor jong en oud; ofwel saamhorigheid. Het pastoraat wil
gemeenteleden bezoeken, reageren op signalen uit de gemeente, organiseren van
groothuisbezoeken, aanwezig zijn bij rouw- en trouwdiensten.
Diaconie
De Diaconie wil werken in het licht van “De barmhartige Samaritaan” en de diaconale
middelen aanwenden met als basis: Helpen waar geen helper is, ieders gaven inzetten en
maatschappelijk betrokken zijn. Men wil hiertoe meewerken aan het organiseren van
kerkdiensten, verwerven en bestemmen van diaconale gelden en het uitvoeren van diaconale
taken voor gemeenteleden.
College van Kerkrentmeesters
Het College van Kerkrentmeesters wil haar beleid baseren op omzien naar elkaar, helpen
waar geen helper is en een gastvrij huis bieden voor jong en oud. Zij willen – naast het
steeds realiseren van een sluitende begroting – binnen de gegeven richtlijnen op een
creatieve manier adviseren over het besteden van gelden, fondsen werven en kosten
besparen.
Zending en evangelisatiecommissie
De Zending en evangelisatiecommissie stemt beleid af op: het doorgeven van het evangelie
en maatschappelijk betrokken zijn.
Jeugdraad
De Jeugdraad wil haar beleid vooral baseren op samen uit de bijbel lezen en leven, het
woord van God uitgelegd krijgen en een gastvrij huis bieden voor jong en oud.
Binnen dit beleid wil de jeugdraad vooral aandacht geven aan: de kinderen/jeugd méér
bijbrengen over bijbelverhalen, het uitvoeren van goed te begrijpen jeugddiensten en het
bevorderen van de betrokkenheid van de jeugd bij de kerk.

De middelen
De verbinding tussen de deelbeleidsplannen en de financiering daarvan moet nader worden
ingevuld in de concept begroting van de kerk.
De ontwerpbegroting van de commissies voor het komende jaar zal hierbij maatgevend zijn.
De communicatie van het beleid
De communicatie van het beleidsplan (zowel extern als intern) zal de nodige aandacht
behoeven. De gemeente is gehoord in een gemeentevergadering en opmerkingen zijn zoveel
mogelijk verwerkt in dit plan.
De evaluatie van het beleidsplan en wijzigingen
Tijdens de jaarlijkse evaluatie van het beleidsplan kunnen door de kerkenraad wijzigingen
en aanvullingen worden doorgevoerd.
Mogelijke redenen voor wijzigingen en aanvullingen zijn:
• Onwerkbaarheid van het plan
• Wijziging van inzicht of van koers
Waar willen we naar toe en waar gaan we aan werken
De Kerkenraad wil haar beleidsaccenten leggen bij het omzien naar elkaar, het samen uit de
bijbel lezen en leven en Maatschappelijk betrokken zijn. Samengevat: vanuit Gods woord
omzien naar de ander, dichtbij en veraf. De kerkenraad wil zowel de activiteiten van de
commissies en mensen aansturen, talenten aanboren en van elkaar leren. Kernwoorden
hierbij zijn: aansturen, volgen, bevragen, stimuleren van de activiteiten van de commissies.
Ook het aanboren van nieuw talent, op gang brengen van geloofsgesprekken en het
motiveren van gemeenteleden voor actieve deelname aan het kerkenwerk maakt deel uit van
de acties ter invulling van het gewenste beleid.
Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling
rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals
kerkelijk werkers en kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling
Protestantse Kerk in Nederland’.
Beide regelingen zijn te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun
werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van
een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij
het plaatselijk werk. 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 kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u
hieronder aan.
Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de
voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van
continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten

worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting
van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.
Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote
ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft
inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de
voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
Financieel verslag PKN-Kollumerpomp
Ontvangsten en uitgaven PKN-Kollumerpomp
Alle bedragen in euro
Ontvangsten

begroting 2019

overzicht 2018

overzicht 2017

rente

15,00

5,00

42,00

bijdragen leden

18000,00

16408,00

19000,00

bijdrage via collecten

4500,00

4643,00

4700,00

diverse teruggaves

500,00

575,00

350,00

opbrengst oud ijzer/verhuur

200,00

652,00

door te zenden coll.en giften

560,00

447,00

629,00

Totaal ontvangsten

23775,00

22730,00

24721,00

10300,00

10165,00

10000,00

2515,00

2495,00

2510,00

5500,00

6214,00

5600,00

3300,00

3209,00

3200,00

collecten/giften

560,00

447,00

629,00

Totaal uitgaven

22175,00

22530,00

21939,00

+1600,00

+ 200,00

+ 2782,00

Uitgaven
Bestedingen Pastoraat
(predikanten/pastoraal werk)
Bijdragen aan beleidscie
predikanten en quotum
Onderhoud/verzekering/
energie etc.
Diversen(incl.bankkosten/
wijkdames/organisten/etc.)
afdracht door te zenden

Resultaat
(ontvangsten – uitgaven)

Financieel verslag van de diaconie PKN Kollumerpomp

Ontvangsten
Avondmaalcollecten
Wereld diaconaat coll
Diaconiecollecten/diversen

begroting 2019
€1200,00
€1200,00
€450,00

Uitgaven
Avonmaalcollecten
€1200,00
Wereld diaconaat coll
€1200,00
Giften
€250,00
Diversen (bank/quotum etc)
€80,00
Resultaat
€ 120,00

overzicht 2017
€1401,04
€1279,39
€443,18

€1401,04
€1279,39
€275,00
€360,14
- €191,96

overzicht 2018
€1179,67
€1345,20
€ 494,16

€1179,67
€1345,20
€220,00
€217,14
-€101,20

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde
inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans
gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen,
landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke
bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de
gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de
instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van
salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers 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, eventueel overig personeel, 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.

