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De Protestantse gemeente te Nijeveen 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 de website van de landelijke kerk:
kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
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 de Protestantse gemeente te Nijeveen.
B. 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 3 diakenen, 4 ouderlingen
en 5 kerkrentmeesters, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen
en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
C. 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 toewijding tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige
Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader,
Zoon en Heilige Geest.
D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
Via deze link http://hervormdegemeentenijeveen.nl/dekerk/beleidsplan vindt u het beleidsplan
2016-2020 van onze gemeente.

E. 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, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in
Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun
werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
F. 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.

Jaarrekening 2019

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Begroting
Rekening Vorige jaarrek.
2019
2019
Boekjaar 2018

BATEN
Baten onroerende zaken
Rentebaten en dividenden
Bijdragen levend geld
Subsidies
Overige opbrengsten
Totaal:A

8.250
75
61.500
2.300

4.521
10
62.153
5.237

2.828
-135
64.038
3.567

72.125

71.920

70.298

Lasten kerkgebouwen excl.afschrijvingen
Lasten over.onr.zaken&invent.excl.afschr.
Afschrijvingen
Pastoraat
Lasten kerkdiensten,cathchese e.d.
Verplichtingen&bijdr.inzake andere organen
Salarissen en vergoedingen
Kosten beheer en administratie

3.925
4.100
6.049
65.350
3.000
4.755
3.050
1.090

7.151
6.322
4.275
63.711
2.154
4.169
2.712
1.456

5.843
3.499
4.509
66.401
2.003
4.653
2.343
1.281

Totaal: B

91.319

91.951

90.532

-19.194

-20.031

-20.234

0

2.640
2.640

987
987

-19.194

-17.392

-19.247

LASTEN

Saldo: A-B
Overige baten&lasten (kerkblad)
Totaal:C
Saldo A-B+C

Balans 2019

Balans
Balans per

31 dec 19

31 dec 18

ACTIVA
00

Onroerende zaken

39.421

43.132

01

Installaties en inventarissen

1.295

1.862

11

Kortlopende vorderingen en
overlopende activa

5.234

10.363

13

Geldmiddelen

47.014

54.807

92.963

110.164

Passiva
20

Vermogen

10.027

30.260

21

Fondsen en voorzieningen

25.324

25.872

24

Kortlopende schulden en
overlopende passiva

3.902

3.162

26

Vermogen begraafplaats

53.710

50.870

92.963

110.164

G. 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 en
jaarrekening is dit cijfermatig in beeld gebracht De jaarrekening en de begroting geven wel een
tekort aan, maar we proberen dat de komende jaren te dichten. We zijn druk bezig met onder meer
periodieke giften, een bepaalde continuïteit te verkrijgen in de bijdragen. Ook zijn we aan het
nadenken, om een aantal acties op te zetten, om de begroting sluitend te krijgen.
Eind 2019 is er een predikanten poule opgezet, waarbij onze predikanten gedeeltelijk uitgeleend
worden aan de Gereformeerde Kerk in Nijeveen. Hierdoor zullen de lasten van het pastoraat
aanzienlijk dalen, zodat de begroting mogelijk sluitend word de komende jaren.

