negentien januari tot en met twee februari

tweeduizendnegentien
redactie, opmaak en vormgeving joke gerds
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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. Een levend hart
in de (gemeente) Vries en de omliggende dorpen voor het heden en de
komende generaties.
In september zijn we het kerkelijk jaar
gestart met het thema: ‘Een goed gesprek’. Uit de gesprekken daarover
blijkt dat er een grote behoefte bestaat aan dat goede gesprek en dat wij
daar als kerk steeds opnieuw handen
en voeten aan moeten geven.
Elke vier jaar wordt er in de kerk een
beleidsplan gemaakt, waarin we beschrijven wat onze aandacht behoeft.
Een beleidsplan blikt vooruit (de toekomst) maar blikt ook terug op wat er
gebeurd is. Want wat je al goed doet,
moet je vooral blijven doen. Daarom
in deze kerstbijlage in de Brug niet
alleen bijzondere aandacht voor de
begroting van komend jaar en de Actie
Kerkbalans, maar ook een terugblik
naar het afgelopen jaar.

‘Geef voor je kerk’
Vorig jaar is de Actie Kerkbalans gestart met een nieuw logo. Wat vooral
opvalt is de kerk als gebouw. Dit geldt
ook voor onze prachtige historische
Bonifatiuskerk. Dit is echter het halve
verhaal, misschien nog wel minder
dan dat. Want de kerk wil vooral een
gemeenschap van mensen zijn, mensen die elkaar waarderen om wie ze
zijn, mensen die verbinding zoeken
met het dorp, met naasten dichtbij en
ver weg.
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In januari gaan onze vrijwilligers weer
op stap met de ‘Actie Kerkbalans’ en
komen bij u langs voor uw vrijwillige
bijdrage. Het motto voor dit jaar is
opnieuw ‘Geef voor je kerk’.
Exposities in het koor van de kerk

Olieverf op paneel, 1944, 29-39 cm., Hein Kray
(1901-1995), geschonken door fam. van Wijk.

Muzikale voorstelling over de Tora

De kerk, gemeenschap
van mensen

De kerk, plek om te vieren en te delen
In onze oude Bonifatiuskerk wordt
sinds eeuwen de liturgie gevierd en
wordt gebeden rond de open Bijbel.
De wekelijkse vieringen, die voor iedereen openstaan, nemen een belangrijke plaats in, vertrouwd en inspirerend. 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.
Op kruispunten in het leven speelt de
kerk een belangrijke rol. Het is de
plaats, waar verdriet gedeeld wordt in
rouwdiensten en waar rondom huwelijk en doop volop wordt gevierd.
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.
Er vinden cantatediensten plaats, met
en door het zeer gewaardeerde Bachensemble Vries onder leiding van
Luuk Tuinder en er zijn regelmatig
concerten op de zondagmiddag.
Er is veel belangstelling voor de openstelling van de kerk in de zomermaanden, waar dan in het koor wisselende
exposities van verschillende plaatselijke kunstenaars te zien zijn – bladert u
maar eens door het gastenboek!

Afscheid van de kindernevendienst

Een feestelijke doopdienst

Naast de Bonifatiuskerk staat het
Ontmoetingshuis, een echte ontmoetingsplek, waar velen binnen en buiten de kerk gebruik van maken. Elke
donderdagochtend een plek om koffie
te drinken en elkaar te ontmoeten en
ook de plek waar een diversiteit aan
bijeenkomsten wordt georganiseerd,
waar iedereen welkom is. Begin 2018
heeft het Ontmoetingshuis een ‘opknapbeurt’ gehad en het resultaat
mag er zijn!

Ontmoetingshuis 'Nieuwe jas'

Het pastoraat is een belangrijke pijler
van onze kerkelijke gemeente.Elke
zondag na de dienst ontmoeten kerkbezoekers elkaar en wisselen lief en
leed uit. Maar 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 (WIJK 2 EN 3) en kerkelijk werker Esther de Vegt (WIJK 1 EN 4).
We proberen er te zijn voor mensen
die een extra steuntje nodig hebben:
aandacht, tijd of concrete hulp. Daarbij is meedenken van alle gemeenteleden nodig en we zien graag dat iedereen in eigen omgeving let op medemensen die aandacht behoeven en
dat doorgeven aan de ouderlingen,
pastores of andere leden van de kerkenraad. Maar schroomt u vooral niet
zelf contact op te nemen, wanneer u
dit nodig heeft, want we kunnen niet
alles weten. In het kadertje ziet u de
adressen staan van de wijkouderlingen waar u terecht kunt.

Voleindingszondag november 2018

Seizoensviering 'Herfst' in oktober
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Op de bres voor de jeugd

Verbinding met het dorp
Elk jaar opnieuw organiseren we sámen met het dorp de viering voor
Biebels, Bomen en Bloazen. Al meer
dan 10 jaar en nog steeds een heel
mooi teken dat de kerk niet zonder het
dorp kan en dat het dorp de kerk wat
waard is.
Tweejaarlijks vindt de kerstwandeling
plaats, die samen met de scholen in
het dorp wordt georganiseerd en ook
de jaarlijkse kerstviering voor ouderen
in ‘Onder de Linden’ begint een mooie
traditie te worden. Het afgelopen jaar
vond voor het eerst na jaren weer een
alphacursus plaats, samen eten en
met mensen met een verschillende
geloofs- en culturele achtergrond
verdieping zoeken in het Christelijk
geloof, heel bijzonder. Met Plaats de
Wereld zijn we in de herfst gestart met
de eerste van vier seizoensvieringen.
De samenwerking met het dorp en in
de regio willen we de komende tijd
nog meer benadrukken!

Naar expositie 'Werk, bid en bewonder' in
Dordrecht

Dit jaar speciaal aandacht voor de
tieners. Vooral omdat er zondags niet
veel tieners in de kerk komen maar
wel op andere manieren betrokken
zijn bij onze gemeente. Wat hebben
we het afgelopen jaar gedaan?
Bijeenkomst Alphacursus

Cantatediensten met het Bachensemble

Verbinding over grenzen
heen…
In november was er gelegenheid om
twee buitenlandse studenten te ontmoeten. Uit de Oekraïne en uit Brazilië. Jonge mensen die zich willen inzetten voor God en zijn wereldwijde gemeenschap. Ze gingen in gesprek met
ons in Vries. In hun land van afkomst
is de tegenstand waar het lied ‘De
toekomst is al gaande’ over rept wel
heel direct voelbaar, maar toch. De
toekomst begint niet morgen, maar
vandaag! Op de foto stagiere Bregje
Faasse en ds. Bert Altena met de studenten.

Kerstschilderij en jeugddienst
Een tiental kinderen uit groep 8 hebben samen een prachtig kerstschilderij gemaakt. We hebben met ze nagedacht over het kerstverhaal en hoe je
dit in een schilderij kan verbeelden.
Het resultaat was een heel groot doek
van bijna 1.50 bij 2 meter. In een
prachtige jeugddienst hebben de tieners over het schilderij verteld.
EO jongerendag
Zaterdag 26 mei zijn we naar de EO
jongerendag geweest in het Gelredome in Arnhem. Een fantastische ervaring om dat met elkaar mee te maken.
Verbindend, inspirerend en heel gezellig. Het thema was ‘walk on water’
met een prachtige opening act waar
de tieners van onder de indruk waren.
Twee tienergroepen
Eén groep bestaat uit zes tieners vanaf
het 2e jaar van het voortgezet onderwijs en ouder. Ze hebben inmiddels
een hechte band met elkaar en komen
elke 14 dagen bij elkaar op vrijdagavond in het Ontmoetingshuis. De
andere tienergroep is onlangs van
start gegaan. Veertien kinderen uit de
eerste klas van het voortgezet onderwijs, die eenmaal per maand samen
komen in het Ontmoetingshuis.
We starten met het bespreken van
een thema vanuit de bijbel en ons
dagelijkse geloof. Daarna wordt er
lekker ontspannen in het jeugdhonk
met cola en chips. Soms staan een
dropping, filmavond of pannenkoeken bakken op het programma.
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Samen voor het goede doel
De jongere kinderen en de tieners
hebben het goede doel gekozen voor
het diaconale jaar en maken zich sterk
voor de gevluchte Rohingya. Dit zien
we terug in de acties die worden gehouden: tieners achter de bar bij het
stamppottenbuffet, tieners die oliebollen bakken voor het goede doel.
Prachtig!

Er worden jeugddiensten gehouden

Kerstwandeling 2017

Niet alleen met betaalde Toelichting begroting
krachten
(zie hieronder de 'taartgrafiek' en op

De inzet van veel vrijwilligers die soms
zichtbaar, maar ook onzichtbaar hun
werk doen, maakt onze gemeente tot
een levende gemeenschap. Hulpkosters, bezoekmedewerkers, klusjesmannen- en vrouwen, gastvrouwen,
tuinlieden, chauffeurs, jeugdleiders,
vak experts op diverse gebieden besteden tijd en aandacht aan onze activiteiten. We ondervinden steun van
organisaties waar we mee samenwerken met de intentie een bijdrage te
leveren aan de leefbaarheid van onze
woonplaats. Daarom kunnen we met
betrekkelijk weinig geld veel doen.
Maar dat geld blijft wel nodig om dit
alles in stand te houden en om voor
onze kerkelijke gemeenschap en onze
omgeving dienstbaar te kunnen zijn.
De financiële vertaling leidt tot een
begroting die voor 2019 een tekort
laat zien van circa € 8.000. De kosten
gaan omhoog en het aantal leden
daalt, maar misschien kunnen we met
vereende krachten een deel van dit
tekort wegwerken! Maar dit vergt
wel inspanning. Daarom de aanbeveling: geef om je kerk, en dus geef voor
je kerk.

We kijken hoopvol en met vertrouwen
naar de toekomst, omdat het niet alleen van ons zelf afhangt, maar vooral
van Hem die ons draagt en die ons
dient.

pagina 20 en 21 vervolg toelichting en
begroting)
Vrijwillige Bijdragen
De vrijwillige bijdragen, inclusief de
jaarlijkse solidariteitsactie, worden
begroot op € 135.000. 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 dalende lijn zien van
plm. 3,6 %. Per november 2018 telt de
Protestantse Gemeente te Vries 1099
geregistreerden/leden. In november
2018 telt het resultaat aan binnengekomen bijdragen € 120.000,- . Het
toegezegde bedrag van Actie Kerkbalans 2018 zal naar verwachting op 31
december worden behaald.
Collecten
Het begrootte bedrag volgt de trend
van 2018 gekeken naar het gemiddelde kerkbezoek.
Rente uit deposito
De renteopbrengsten zijn aan de lage
kant. Op ons gereserveerd vermogen
(deposito en belegging) ontvangen
we op dit moment een rentebedrag
van € 10.000,- Op het variabele
deel is een nauwelijks noemenswaardig rentepercentage te verwachten.

Paasproject met de kinderen
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Overige baten
Een bedrag van € 11.500 wordt opgevoerd m.b.t. het monumentaal onderhoud van de Bonifatiuskerk. Herleiding van deze bedragen komen bij de
uitgaven weer terug.

Structurele verhuur
Aan de Stichting 'Oud Vries' wordt
sinds 1 januari 2017 de bovenzaal
(Oranjezaal) verhuurd. Voor de komende 5 jaar wordt een structureel
huurbedrag van € 1500,- per jaar voldaan. Deze baten vallen eveneens
BRIM (Besluit rijkssubsidiëring in- onder de post 'exploitatie gebouwen'.
standhouding monumenten – termijn
2014 t/m 2019)
Voor het monumentaal onderhoud Uitgaven
van de Bonifatiuskerk ontvangt het
College van Kerkrentmeesters (CKRM) Gastpredikanten
voor deze periode jaarlijks een struc- Er is gerekend met plm. 23 preekbeurturele bijdrage van de Stichting tot ten in het kader van vervanging. De
behoud van de Dorpskerk en van het landelijke vergoeding hiervoor € 127,Rijk (subsidie BRIM). Voor het nood- per preekbeurt excl. reiskostenverzakelijke onderhoud is een zesjarig goeding.
plan opgesteld en vindt uitvoering
plaats binnen de door het CKRM vast- Salarissen en vergoedingen
gestelde financiële kaders. Inmiddels Inzake periodieke verhogingen en
neemt het CKRM, in samenwerking stijging van sociale lasten / premies,
met het SBKG-NN (Stichting Beheer wordt hiervoor een percentage van
Kerkelijke Gebouwen Noord Neder- 2,5% - 3,5% meegenomen in de bereland gevestigd in Leeuwarden), nieu- kening bij deze begroting
we initiatieven voor een subsidieaanvraag t.b.v. monumentaal onderhoud Gebouwen (Onderhoudsplan Dorpskerk)
in de periode 2020 - 2025 onder de Bij de uitvoering van het onderhoudsregeling SIM (Subsidieregeling SIM). plan Dorpskerk dient het bedrag
van € 15000,- bij de lasten te worden
De Activiteitencommissie haalt ook ingevuld conform de systematiek van
in 2018 naar verwachting een ruim het Regionaal College Behandeling
bedrag binnen. Dit bedrag is te danken Beheerszaken (RCBB te Rouveen). Bij
aan de vele geplande activiteiten en de baten wordt het bedrag van € 11.verhuur van kerk en lokaliteiten en 500 aan te wenden gelden ingevuld en
naast de inzet van onze kosters, past uiteindelijk wordt daarmee een behier ook heel veel dank aan de vele drag van € 3500,- ten laste gelegd van
vrijwilligers die hierin een belangrijk de Protestantse Gemeente inzake de
onderhoudskosten aan het monuaandeel hebben.
Een aantal activiteiten en/of verhuur- ment.
mogelijkheden kent op dit moment Voor het tweederde deel van het koseen structureel karakter. Het is hier- tentotaal wordt bijgedragen door de
om, gekeken naar de uitkomsten van Stichting tot Behoud van de Dorpskerk
vorige jaren, dat we inzake de begro- en door het Rijk (zie ook de toelichting
bij de baten).
ting pas op de plaats blijven maken.
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Energie
Het CKRM heeft ook voor 2019, 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 om energie af te nemen.
Verzekeringen/belastingen
Voor het jaar 2019 worden de te verwachten uitkomsten iets naar boven
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.
De Brug
De Brug wordt in principe budget
neutraal begroot en telt nu 407 abonnees. Een aantal abonnees ontvangt
een herhaalde oproep om het abonnementsgeld voor 2018 alsnog te voldoen. De abonnementskosten bedragen € 19,50 per jaar.
Tot slot
De begroting van 2019 eindigt met
een negatief saldo van € 8000,- ! Personele kosten en algemeen te verwachten prijsstijgingen moeten worden afgezet tegen een vooreerst nog
geringe afname van de post vrijwillige
bijdragen.
Wij hopen van harte dat met de Aktie
Kerkbalans 2019 het begrotings-resultaat in positieve zin kan worden bijgesteld.
November 2018,
Ruud Vos (CKRM - financiën)

Financiële begroting van de Protestantse Gemeente te Vries 2019
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