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Kerk als plek om het
leven te vieren

‘Geef voor je kerk’
Onze Bonifatiuskerk is al bijna 1000
jaar het historische middelpunt van
Vries en een verbinding tussen de
twaalf verschillende dorpen van ons
oude kerspel. Met veel inzet hebben
bewoners het gebouw de eeuwen
door in stand gehouden, opgeknapt
als dat nodig was en telkens aangepast
aan de eisen van de tijd. De kerk is in
de eerste plaats het gebouw waar
sinds eeuwen de liturgie wordt gevierd, waar wordt gebeden rond de
open Bijbel. Naast de traditionele
functie is het kerkgebouw momenteel
steeds meer een plaats voor andere
activiteiten en ontmoetingen op het
brede vlak van geloof en cultuur. We
vinden het belangrijk dat de kerk een
gebouw is voor de hele gemeenschap.
Zo is het een levend hart van Vries en
zo willen we het overdragen aan komende generaties.
In januari gaan onze vrijwilligers weer
op stap met de ‘actie Kerkbalans’, de
inzamelingsactie waarmee we het
komende jaar de activiteiten in en
rond onze kerk bekostigen. Het motto
voor dit jaar is ‘geef voor je kerk’.

Kerkelijk werker Esther de Vegt en predikant
Bert Altena
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De burgemeester spreekt openingswoord bij 10
jaar 'Biebels Bomen Bloazen'

'Biebels Bomen Bloazen' op de Brink.

Voleindingszondag november 2017

Bij het binnenkomen van de kerk
komen we eerst in de ruimte onder de
toren. Deze richten we in passend bij
het kerkelijk jaar. Dit jaar stond er in
de periode voor Pasen de beeldengroep van het Laatste Avondmaal. De
schepper van het kunstwerk, predikant-kunstenaar Ruud Bartlema heeft
daar een mooie toelichting op gegeven.
Vertrouwd en inspirerend, dat is het
karakter van onze wekelijkse zondagse diensten die voor iedereen open
staan. Bijzonder zijn de diensten rond
de christelijke feestdagen Kerst, Pasen
en Pinksteren, en speciale diensten
door het jaar heen, zoals de viering bij
Visio De Brink.
Verder is er jaarlijks de openluchtdienst op de brink ‘Biebels, Bomen,
Bloazen’, waar veel dorpelingen zich
welkom voelen. Dit jaar was de tiende
keer, opgevrolijkt door de zon, met
muziek van de Harmonie en waar
burgemeester Marcel Thijsen warme
woorden sprak van waardering en
betrokkenheid.
Op kruispunten in het leven speelt de
kerk een belangrijke rol. Het is de
plaats waar wij afscheid nemen van
onze dierbaren en hen toevertrouwen
aan Gods goedheid. De laatste zondag
van het kerkelijk jaar, voor het begin
van de adventstijd, gedenken we
samen met de families onze overledenen in een indrukwekkende kerkdienst.

Kerk met een open deur
De indrukwekkende Bonifatiuskerk
verwelkomt graag elke bezoeker. In
vakantieperiodes staat de kerkdeur
open voor iedereen die een kijkje wil
komen nemen.
Maar we willen er vooral een plaats
bieden waar mensen elkaar kunnen
ontmoeten en waarin we verbindingen kunnen leggen. Veel organisaties
maken daarvan gebruik en voorzien
het gebouw van extra functies: koren
en muziekgezelschappen geven er
concerten, kunstenaars exposeren er,
de burgerlijke gemeente vindt er een
passend decor voor de jaarlijkse lintjesregen. Vooral nu de gemeente Tynaarlo Culturele Gemeente van Drenthe is, is er op cultureel gebied heel
veel te doen. Ook als geliefde trouwlocatie blijft de kerk in trek.
In dit jaar openden we extra deuren
naar de eigen geschiedenis: Bij het
Bonifatiusfestival in juni, in het kader
van Tynaarlo Culturele Gemeente van
Drenthe, werd er een symposium gehouden waarin historici de ontstaansgeschiedenis van het christendom in
onze regio belichtten. Daarnaast bood
het festival o.a. een theatervoorstelling, muziek en een kunstwedstrijd,
activiteiten waaraan veel mensen uit
het dorp hebben meegedaan. Het
festival is georganiseerd in samenwerking met de Vereniging Volksvermaak
Vries en met de Historische Vereniging. Ook andere partijen en sponsoren werkten mee. Een mooi voorbeeld
van de samenwerking die we als kerkelijke gemeente steeds weer zoeken.

Omzien naar elkaar

De bouwers van de pyramide

Kunstuiting n.a.v. historie 153 kinderen

In en buiten de kerk gaan er jaarlijks
heel wat koppen koffie door bij pastorale contacten. Elke zondag na de
dienst ontmoeten kerkbezoekers elkaar en wisselen lief en leed uit. Het
omzien naar elkaar gebeurt ook door
de vier wijkteams waarvan de contactpersonen oog en oor zijn in hun eigen
wijk. Ze werken nauw samen met de
predikant ds. Bert Altena en kerkelijk
werker Esther de Vegt.
We proberen oog en oor te hebben
voor mensen die een extra steuntje
nodig hebben, aandacht, tijd of concrete hulp. Daarbij is hulp van alle
gemeenteleden nodig en we zien
graag dat alle gemeenteleden ook in
hun omgeving letten op mensen die
aandacht behoeven en dat doorgeven
aan de ouderlingen, pastores of andere leden van de kerkenraad.
Een groot succes is het ‘Engelenproject’. Gemeenteleden besteden in de
Adventstijd extra aandacht aan mensen binnen en buiten de kerk die dat
even nodig hebben.

Naar de film 'Down to earth'.
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Kinderen
De kinderen van de basisscholen leverden een mooie bijdrage aan het
Culturele Jaar. Zij hielpen mee aan het
beschilderen van het kleurige monument ‘Ode aan de Kinderen’ dat in de
zomer voor de kerk stond en een geweldige publiekstrekker was. Vanuit
het dorp komen zelfs vragen om herhaling.
De kerstwandeling die we eens in de
twee jaar gezamenlijk het dorp in de
adventsperiode organiseren spreekt
vooral de kinderen aan. Samen met
hun ouders lopen ze op een stemmige
winteravond langs het levende Kerstverhaal.
Vanuit het jeugdwerk doen we graag
mee aan de kinderspelweek in de zomervakantie.
Elke zondag beginnen de kinderen de
kerkdienst samen met hun ouders.
Daarna is er apart aandacht voor hen
in de kindernevendienst in het Ontmoetingshuis. Kinderen uit groep 8
gaan over naar de jeugdkerk.
Een groep tieners komt op doordeweekse avonden regelmatig bij elkaar
voor een gezellig programma met
soms serieuze onderwerpen.

Feestelijke muziek in de kerk.
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Samen zijn we kerk

De cantorij, waar we trots op zijn.

In de startdienst van het nieuwe seizoen bevestigde onze predikant in
september j.l. nieuwe kerkenraadsleden. Daarmee blijft onze kerkenraad
volledig bezet en daar zijn we heel blij
mee, want dat is een bijzonderheid in
deze tijd. Het komt vooral omdat de
kerkenraad er niet alleen voor staat,
maar zich gedragen voelt door de
kerkelijke gemeente. De inzet van veel
vrijwilligers die soms zichtbaar, maar
ook onzichtbaar hun werk doen,
maakt onze gemeente tot een levende
gemeenschap.

Samen schilderen voor Advent en Kerst.

Nieuwe kerkenraadsleden krijgen een echte
ambtsketting van de kinderen

Hulpkosters, bezoekmedewerkers, klusjesmannen- en vrouwen, gastvrouwen, tuinlieden, chauffeurs, jeugdleiders, vakexperts op diverse gebieden
besteden hun tijd en aandacht aan
onze activiteiten. Ook ondervinden
we steun van de organisaties waar we
mee samenwerken met de intentie
om samen een bijdrage te leveren aan
de leefbaarheid van onze woonplaats.
Daarom kunnen we met betrekkelijk
weinig geld heel veel doen. Maar dat
geld blijft wel nodig om alles in stand
te houden en om voor onze kerkelijke
gemeenschap en ook voor onze omgeving dienstbaar te kunnen zijn.
Daarom de aanbeveling: geef om je
kerk, en dus geef voor je kerk.

Toelichting
begroting 2018 (pag 17)
INKOMSTEN

Kerkbalans 2018 komt
eraan!
De voorbereidingen voor de actie
Kerkbalans zijn weer in volle gang. In
januari gaan onze vrijwilligers weer op
stap met de ‘actie Kerkbalans’, de inzamelingsactie waarmee we het komende jaar de activiteiten in en rond
onze kerk bekostigen. Van hen ontvangt u eind januari een brief met het
verzoek om bij te dragen. Net als voor
een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk.

Organist Luuk Tuinder achter het mooie van
Oeckelen orgel.

Wij lezen samen het verhaal voor de kinderen.

De kerk krijgt, zoals u weet, geen subsidies en is dus volledig afhankelijk van
de financiële bijdragen van betrokken
kerkleden, van mensen zoals u. Daarom vragen we elk jaar aan al onze
gemeenteleden om een bijdrage. Het
is een vrijwillige bijdrage, maar we
kunnen niet zonder! De inkomsten uit
Kerkbalans vormen de financiële basis
voor onze Bonifatiuskerk. We hopen
dan ook dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we
onze belangrijke taken blijven vervullen. Geef met verstand en met uw
hart. Wij zijn u dankbaar.

Vrijwillige Bijdragen
De vrijwillige bijdragen, inclusief de
jaarlijkse solidariteitsactie, worden
begroot op € 137.500. Het bedrag
wordt aangevuld met een jaarlijkse
gift van €2000,- (tot 2023) uit een
nalatenschap; de gift wordt als een
kerkelijke bijdrage meegenomen onder
de noemer 'bijzondere baten'. Het
bestand van geregistreerden/ leden
laat een licht dalende lijn zien. Op dit
moment is er een toezeggingsbedrag
(KBA) van €116150,19- ontvangen en
is er nog ruim €17000,- te verwachten.
Collecten
Het begrootte bedrag volgt de trend
van 2017, kijkend naar het gemiddelde kerkbezoek.
Rente uit deposito
De renteopbrengsten zijn aan de lage
kant. Op ons gereserveerd vermogen
(deposito en belegging) ontvangen
we naar verwachting op dit moment
een rentebedrag van €10.000,- . Op
het variabele deel is een nauwelijks
noemenswaardig rentepercentage te
verwachten.
Overige baten
(onttrekking uit voorziening)
Deze post komt in het begrotingsjaar
2018 te vervallen.

Tweemaal per jaar een Cantate van Bach met
het Bachensemble uit Vries.
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Gelden zijn onttrokken uit de voorzieningen inzake bijdrage wachtgeld vorige predikant. Ingaande 1 mei 2017 is
volledig voldaan aan de daarvoor landelijk vastgestelde afdrachten.
Overige baten
Een bedrag van €11.500 wordt opgevoerd inzake het monumentaal onderhoud van de Bonifatiuskerk. Herleiding van deze bedragen komt bij de
uitgaven weer terug.
BRIM (Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten – termijn
2014 t/m 2019). Betreffende het monumentaal onderhoud van de Bonifatiuskerk ontvangt het CKRM voor deze
periode jaarlijks een structurele bijdrage van de Stichting tot behoud van
de Dorpskerk en van het Rijk (subsidie
Brim). Voor het noodzakelijke onderhoud is een 6-jarig plan opgesteld en
vindt uitvoering plaats binnen de door
het CKRM vastgestelde financiële kaders.
De Activiteitencommissie haalde ook
in 2017 naar verwachting een ruim
bedrag binnen. Dit bedrag kwam tot
stand door een keur van activiteiten
en verhuur van lokaliteiten.
Geen van de activiteiten en of verhuurmogelijkheden kent op dit moment een structureel karakter. Daarom maken we hier, kijkend naar de
uitkomsten van vorige jaren, inzake de
begroting 2018 pas op de plaats.
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Structurele verhuur
Aan de Stichting 'Oud Vries' wordt
sinds 1 januari 2017 de bovenzaal
(Oranjezaal) verhuurd. Met de Stichting is afgesproken dat in voorkomende situaties en in overleg, ook de kerk
in bijzondere omstandigheden de
ruimte kan blijven benutten.
De Stichting zal een deel van haar
bijeenkomsten, voor leden en belangstellenden, in het Ontmoetingshuis
houden tegen de tarieven die door het
CKRM zijn vastgesteld. Voor de komende 5 jaar wordt een structureel
huurbedrag van €1500,- per jaar voldaan. Deze baten vallen eveneens
onder de post 'exploitatie gebouwen'.
UITGAVEN
Gastpredikanten
Er is gerekend met plm. 25 preekbeurten iin totaal voor vervanging. De landelijke vergoeding die hiervoor staat
is €127,- per preekbeurt excl. reiskostenvergoeding.
Salarissen en vergoedingen
Inzake periodieke verhogingen en
stijging van sociale lasten/ premies,
wordt hiervoor een percentage van
1,75 % meegenomen in de berekening
bij deze begroting.
Gebouwen (Onderhoudsplan kerk)
Bij de uitvoering van het onderhoudsplan Bonifatiuskerk dient het bedrag
van €15000,- bij de lasten te worden
ingevuld conform de systematiek van
het Regionaal College Behandeling
Beheerszaken(RCBB te Rouveen). Bij
de baten wordt het bedrag van
€11.500 aan te wenden gelden ingevuld en uiteindelijk wordt daarmee
een bedrag van €3500,- ten laste gelegd van de PGV inzake de onderhoudskosten aan het monument.

Voor het twee derde deel van het
kostentotaal wordt bijgedragen door
de Stichting tot Behoud van de Dorpskerk en door het Rijk (zie ook de toelichting bij de baten).
Energie
Het CKRM heeft ook voor 2018, via de
organisatie ‘Energie voor Kerken’ een
contract afgesloten met Greenchoice.
Naast duurzaam groen (100% vergroend gas en Nederlandse wind) is dit
ook qua inkoop de meest voordelige
partij voor afname energie.
Verzekeringen/belastingen
Voor het jaar 2018 vindt een herijking
van de verzekeringsportefeuille plaats
en worden de te verwachten uitkomsten waar nodig bijgesteld.
Ambtsgroepen
In grote lijn lopen de begrotingscijfers
parallel aan het jaar ervoor. Het gezamenlijk eindtotaal van de ambtsgroepen laat over het algemeen jaarlijks
een positief restsaldo zien. Voor de
ambtsgroep ‘leren’ is het bedrag naar
boven bijgesteld door toename van de
activiteiten. Bij de ambtsgroep ‘vieren’ is een toename te zien als gevolg
van verhogingen van de vergoedingen
voor de organisten.
De Brug
De Brug wordt in principe budget
neutraal begroot en telt 407 abonnees. Plm. 50 personen ontvangen
een herhaalde oproep om het abonnementsgeld te voldoen. De abonnementskosten bedragen op dit moment € 17,50 per jaar.
November 2017
Ruud Vos (KRM - financiën)

Financiële begroting Protestantse Gemeente te Vries 2018

uitgaven
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