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De kerk vandaag…
‘Is de kerk geen aflopende zaak?’, vroeg nog niet zo lang 
geleden iemand aan mij. Was het oprechte belangstelling, of 
hoorde ik in die vraag stiekem ook iets van leedvermaak? 
Alsof er werd gezegd: ‘die kerk van jullie, die kachelt alleen 
maar achteruit. Daar zit geen toekomst meer in…’.
Zo lang als ik predikant ben, en dat is inmiddels ruim meer 
dan dertig jaar, hoor ik soortgelijke geluiden. Ik zeg wel eens 
gekscherend dat ik al mijn hele leven in een krimpende 
organisatie werk. Wat ook zo is.  
De kerk loopt achteruit, als het gaat om ledental, 
kerkbezoek, maatschappelijke invloed, om wat dingen te 
noemen. Natuurlijk is het grote plaatje altijd genuanceerder, 
zijn er streken waar de kerk nog steeds een stevig bolwerk 
is, of plekken waar nieuwe vormen van (migranten)kerken 
ontstaan. Maar dat doet aan het algemene beeld niet af. De 
kerk als instituut brokkelt steeds verder af.

De kerk verandert…
Gek genoeg hindert dat mij als predikant op geen enkele 
manier. Dat is niet omdat ik mijn ogen sluit voor de 
werkelijkheid. Maar misschien wel omdat ik diezelfde 
werkelijkheid op een andere manier waarneem.  
De kerk verandert. Is in transitie, zoals dat tegenwoordig 
zo mooi heet. En eigenlijk is dat altijd zo geweest. De kerk 
past zich aan aan veranderende omstandigheden. Zoals 
dat hoort.  
De organisatie wordt misschien kleiner, tegelijk is er 
ontzettend veel levendigheid in plaatselijke kerkelijke 
gemeenten. Ook onze eigen gemeente is daar een 
voorbeeld van. Het kerkbezoek is misschien minder. 
Tegelijk worden er nog altijd veel mensen bereikt, soms 
wekelijks, vaker in een zelf gekozen regelmaat, door de 
vieringen, die meer dan vroeger gevarieerd van karakter 
zijn (en nu ook met beeld en geluid te volgen zijn!).

De kerk als beweging van de Geest… 
De kerk is en blijft een gemeenschap, van mensen die 
onderling op elkaar betrokken willen zijn, waarin het geloof 
op verschillende manieren wordt beleefd, gevierd en 
gedeeld, en een gemeenschap die zich met open hart en 
vaardige handen verbindt met wat er in de eigen omgeving 
gebeurt. Het verhaal van Gods liefde voor mensen, zoals 
dat in het leven van Jezus gestalte krijgt, inspireert ook 
vandaag de dag tal van mensen om zich op welke manier 
dan ook betrokken te voelen en in te zetten. Er is een mooi 
kerklied van Huub Oosterhuis dat me altijd weer 
aanspreekt: Zolang er mensen zijn op aarde… Zolang de 
mensen woorden spreken / zolang wij voor elkaar bestaan / 
zolang zult Gij ons niet ontbreken. 

De kerk als beweging van de Geest vindt in iedere generatie 
nieuwe wegen.

De aquarel van de Bonifatiuskerk op de 
voorpagina is geschilderd door Joop 
Seldenthuis (1936), beeldend kunstenaar uit 
Bergen. Ds. Thea Barnard kreeg de aquarel 
in 1985 van hem bij haar afscheid in Bergen 
en haar start in Vries. Ze heeft de aquarel nu 
aan de Protestantse Gemeente in Vries 
geschonken! We zijn blij met deze aanwinst 
in de collectie! Ds. Thea Barnard hartelijk 
dank!

Kerst 2020….

Onze kosters…altijd aanwezig!

Paaskaars

Onze kosters!



                              


De kerk in, voor en met het dorp…
In deze tijd, die al langer duurt dan we 
allemaal zouden willen, is het zoeken en gaan 
van nieuwe wegen extra urgent geworden. 
Net als in alle andere sectoren van de 
samenleving, moeten we voortdurend 
schakelen en ons aanpassen aan nieuwe 
situaties. De valkuil is dat we daarmee te veel 
gefocust blijven op onze eigen 
beslommeringen. 

In Vries en omstreken proberen we, met de 
inzet van vele vrijwilligers en velen die zich 
verbonden voelen, een kerk te zijn in, voor en 
met het dorp. We doen mee met allerlei 
initiatieven. De komende tijd wordt hard 
gewerkt aan de voorbereiding van een nieuw 
Bonifatiusfestival in juni 2022, vijf jaar na de 
eerste editie. Grote delen van het jaar staat 
de kerkdeur ook door de week open. Met 
verschillende exposities en kunstprojecten, 
maar ook met muziek en theateruitvoeringen, 
wordt het kerkgebouw voor allerlei 
activiteiten gebruikt en voor een breed 
publiek. Die ‘publieke’ functie, het 
kerkgebouw als een ‘huis voor de 
gemeenschap’ willen we in de komende tijd 
verder versterken. En dat zijn nog niet alle 
plannen…

Koffie na de kerk bij de overburen 

Hanna, stagiere, neemt afscheid 
op startzondag 

Paaskaars 2021

‘Vogels van hoop’, 
project met Plaats 

de Wereld 

consump9ebon	
	

Geef vandaag voor de kerk van morgen
Als het gaat om de financiën, laat zich natuurlijk de algemene 
trend voelen. Met minder mensen is de uitdaging om de 
begroting rond te krijgen groter. Kerken zijn afhankelijk van 
de bijdrage van eigen leden, de generaties voor ons die het 
nodige hebben ingebracht waar we nu nog van profiteren en 
de levenden van nu. Wij dus.

Vandaar de jaarlijkse actie Kerkbalans. De teller staat weer 
op nul. Maar we hebben er alle vertrouwen in dat er weer 
velen zijn die hun bijdrage, naar draagkracht, zullen 
toezeggen. Geef daarom vandaag, voor de kerk van morgen.

Ds. Bert Altena

Kinderen aan de slag met ‘Van U is de toekomst’

Kachelt de kerk achteruit? 

.
Het is maar hoe je het bekijkt…

Summerschool 2021 
Aan de hand van de 
Bijbelse Job werden 
aspecten verkend van 
wijsheid opgedaan 
aan het leven…

Gedachteniszondag



Groene Kerken 
Onlangs was het tien jaar geleden dat het 
Platform Groene Kerken werd opgericht. 
Toch is het vaak nog een onbekend 
fenomeen. Groene kerk? Wat moet ik me 
daarbij voorstellen? ‘Groen’ en ‘duurzaam’ 
zijn de modewoorden van deze tijd. Dat is 
natuurlijk niet voor niets. Het besef dat 
we moeten veranderen,

 
als we de gevolgen van al onze menselijke activiteiten voor de 
aarde willen beperken, is gegroeid. We hebben weer een 
internationale klimaatconferentie gehad waarop politici 
afspraken hebben gemaakt. Wat daarvan terecht komt, dat is 
afwachten?

Binnen de kerken staat het onderwerp al veel langer op de 
agenda. Jaren geleden heette het, ‘behoud van de schepping’, 
toen in het kader van het conciliaire proces, waarbij de inzet 
voor vrede en gerechtigheid de beide andere thema’s vormden. 

Groene Kerken is een platform waar kerkelijke gemeenten die 
bewust bezig willen zijn met dit thema, met verduurzaming en 
bewust consumeren bijvoorbeeld, elkaar kunnen vinden en 
onderling kunnen inspireren. Het is geen keurmerk. Je mag je 
zelf Groene Kerk noemen, als je deze thema’s op de agenda 
zet. Als een stimulans om elkaar scherp te houden en er serieus 
werk van te maken. Hoe je dat doet, daar is iedereen vrij in. 

Hoewel we ons nog niet officieel tot Groene Kerk hebben laten 
benoemen, zijn we in onze gemeente al langer bezig met dit 
onderwerp. Tijdens Biddag lezingen, themadiensten(onder 
andere met Trees van Montfoort, auteur van het boek Groene 
Theologie) en cursussen (o.a. Micha) is het thema in de 
afgelopen jaren aan de orde geweest. We hebben op de Groene 
Kerkendag in Zwolle de nodige inspiratie op gedaan. Het is de 
bedoeling om een totaalplan te maken en zo op meerdere 
fronten actie te ondernemen. U hoort over de aanpak meer van 
ons in het kerkblad en via de website!



Wat beweegt Jacob Maat kerkrentmeester te zijn?
We vroegen het hem en dit is zijn verhaal…… 

In vrijwilligerswerk wil je wel eens wat anders doen dan waar je je dagelijks 
mee bezighoudt, maar aan de andere kant word je ook graag door anderen 
ingezet op het gebied waar je deskundigheid ligt. Getallen en cijfers... Maar 
nooit zonder mensen en hun drijfveren. Het begeleiden en adviseren van 
cliënten in hun dagelijkse financiële sores is wat mij drijft. Dat is elke dag weer 
anders. In de kerk is dat net zo, het reilen en zeilen van onze activiteiten staat 
en valt met inzet van velen maar niet zonder middelen en faciliteiten. 

Nu ik dit schrijf zitten we weer aan het begin van een periode van nieuwe 
maatregelen en beperkingen, en als u dit leest, kan dat al weer anders zijn. 
Het medeverantwoordelijk zijn voor beslissingen die invloed hebben op 
anderen is niet zo eenvoudig. Doen we de goede dingen en doen we de dingen 
goed? Dat geldt eigenlijk voor alle besluiten die je neemt als lid van het 
college van kerkrentmeesters en als lid van de kerkenraad. Toch is dit het 
werk wat me aanspreekt en waar je dan ook voor gaat. Je doet het immers 
niet alleen voor jezelf maar ook voor een ander. En je doet het niet alleen, 
maar samen met elkaar. 

De balans van 2020/2021…
We hebben als mens de tijd geprobeerd te vangen in een model van ‘uren, 
dagen, maanden, jaren’ en dat maakt dat we van elk jaar de balans opmaken 
en vooruitkijken naar een nieuw jaar. Voor mij persoonlijk was het afgelopen 
kerkelijk jaar in een aantal opzichten best wel bijzonder. Samen met anderen 
was ik actief in het project Beeld en Geluid en als voorzanger heb ik bij mijzelf 
iets aangeboord waarvan ik niet had gedacht het ooit te zullen doen. Tussen 
alle onmogelijkheden en beperkingen van deze coronatijd, liggen er soms zo 
maar nieuwe dingen in het verschiet. 

‘Geloof en hoop' spreekt niet vanzelf…
Er is veel geloof en hoop nodig om in deze tijd kerk te zijn. In je eigen directe 
omgeving, in je familie, op je werk, in de wereld om je heen, waar de 
vraagstukken complexer lijken dan ooit.  Geloof en hoop – nergens spreekt dat 
vanzelf. Geloof betekent voor mij vooral dat ik mij afhankelijk mag weten van 
de Eeuwige, dat je er als mens niet alleen voor staat en dat je erop 
vertrouwen mag dat er een hoopvolle toekomst is. Altijd licht in het duister. 
Misschien is advent daarom wel de mooiste tijd van het kerkelijk jaar. De 
dagen worden steeds korter, maar de tijd is vlakbij dat het licht overwint. Ik 
sluit af met een lied dat met Pasen meer voor de hand ligt, maar voor mij is er 
geen Kerst zonder Pasen...

Licht, geschapen, uitgesproken 
Licht, dat straalt van Gods gelaat 
Licht uit licht, uit God geboren 
Groet ons als de dageraad! Advent

Cantorij



PROTESTANTSE GEMEENTE VRIES / BEGROTING 2022

Begroting Begroting Rekening 
2022 2021 2020

€ € €
Opbrengsten en baten

Opbrengsten onroerende zaken  24.120  24.000  19.353 

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen  8.000  9.000  6.370 

Opbrengsten levend geld  135.000  139.500  141.335 

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen  -  -  10.612 

Totaal baten  167.120  172.500  177.670 

Uitgaven en kosten

Kosten kerkelijke gebouwen  41.250  44.700  47.535 

Pastoraat  96.750  94.300  94.206 

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten  14.550  14.550  3.315 

Verplichtingen/bijdragen aan andere organen  8.500  8.500  8.700 

Salarissen en vergoedingen  27.770  29.500  28.889 

Kosten beheer, administratie en archief  7.800  7.100  19.087 

Rentelasten en bankkosten  500  350  494 
Totaal lasten  197.120  199.000  202.226 

Operationeel resultaat  -30.000  -26.500  -24.556 

Overige

Incidentele resultaten  -  -  -62.574 

Bestemmingsreserves  11.500  11.500  70.334 
 11.500  11.500  7.760 

Saldo naar algemene reserve  -18.500  -15.000  -16.796 
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Toelichting begroting 2022

De begroting 2022 laat een tekort zien van € 18.500. De opstelling die u ziet, is anders als vorige 
jaren. We werken inmiddels met het landelijk ingevoerde (en verplichte) systeem FRIS. (Financieel 
Rapportage en Informatie Systeem van de PKN). Net als vorig jaar hebben we als CKRM de begroting 
opgesteld zonder rekening te houden met corona. Daar is veel op af te dingen, we zien dat aan de ene 
kant een aantal inkomsten niet gehaald worden, maar dat ook duidelijk sprake is van onderbesteding bij 
de kosten van kerkelijke activiteiten. Het tekort past in de trend van de afgelopen jaren en binnen het 
meerjarenplan.
 
Opbrengsten onroerende zaken
Uitgaande van een optimale situatie zou op basis wat in het verleden is behaald, een opbrengst van 
€ 24.000 mogelijk moeten zijn. Daarnaast ziet u verderop onder bestemmingsreserves de SIM subsidie 
van de overheid (Stimulering Instandhouding Monumenten) en de vaste bijdrage van de Stichting tot 
Behoud van de Dorpskerk, samen € 11.500. 

Rente en beleggingen
We hebben de opbrengsten hier iets lager gezet, omdat er weer een deposito vrijvalt. Voor de 
uitvoering van het beheer van gelden is het beleidsstuk ‘Beheer Geldmiddelen Protestantse Gemeente 
Vries’ van toepassing, wat periodiek wordt geactualiseerd. Een behoorlijk deel is ondergebracht in 
duurzame fondsen van ASN Bank en Triodos.

Opbrengsten levend geld
Een wat bijzondere term in het kerkelijk jargon, levend geld. Het betreft de inkomsten van de huidige 
leden, als Actie Kerkbalans, Solidariteitskas, collecten en giften. We zijn tevreden over de aansluiting bij 
GIVT en hebben daardoor ondanks corona nog een redelijke opbrengst uit collecten.



Kosten kerkelijke gebouwen
We willen door een aantal maatregelen het verbruik 
van met name energie in het Ontmoetingshuis 
terugdringen. Andere initiatieven op het gebied van 
verduurzaming zijn momenteel in onderzoek en  
moeten op termijn kunnen leiden tot verdere 
besparing op de kosten voor energie. Qua onderhoud 
wordt ook voor het Ontmoetingshuis gestreefd naar 
een meer planmatige aanpak. Eveneens is vanuit 
landelijke voorschriften meer onderbouwing nodig 
voor het in stand houden van voorzieningen voor 
onderhoud.

Pastoraat
Het omslagstelsel voor de kosten van de predikant is 
opnieuw gewijzigd. Kerken zonder predikant en kerken 
met een tijdelijke vacature betalen een veel lagere 
bijdrage. Dat is op zich wel te verdedigen maar het 
betekent wel dat de lasten voor kerken met een 
predikant verder toenemen. Daarnaast is onder deze 
post begrepen het salaris, de sociale en pensioen 
lasten van de kerkelijk werker.

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten
Bij deze groep uitgaven komt het gemeenteleven 
volop aan bod, want het gaat hier om alle activiteiten 
die we samen doen, voor elkaar en met elkaar: Vieren, 
leren, pastoraat, jeugd en kerk in het dorp. We 
kunnen niet wachten totdat er weer meer mogelijk is!

Verplichtingen/bijdragen aan andere organen
Betreft de verplichte afdrachten aan de landelijke kerk 
op basis van de totale baten en de afdracht voor de 
solidariteitskas. 

Salarissen en vergoedingen
Betreft de kosten van de kosters volgens de huidige 
arbeidsovereenkomsten (samen 20 uur per week).

Kosten beheer, administratie en archief
Betreft de algemene kosten die gepaard gaan met de 
kerkelijke organisatie, zoals geldwerving, kerkblad 
(kostendekkend opgenomen) en kosten van 
communicatie.

Trendmatige ontwikkelingen en tekort in 
meerjarenbegroting
Het tekort van 2022 past in de eerder voorziene 
trend voor de komende jaren. Het is aannemelijk dat 
de huidige begroting van 2021 niet gehaald wordt. De 
tekorten kunnen vooralsnog uit het aanwezige 
vermogen worden gefinancierd. 

November 2021, Jacob Maat/Betsy Weemstra 

God 

Geef dat we verder kijken 

dan ons eigen kleine kringetje 

en de gewone dagelijkse dingen 

die ons bezighouden. 

Geef dat we verder kijken 

dan de vertrouwde muren 

van onze eigen leefwereld 

en onze eigen leefstijl. 

Geef dat we openstaan 

voor die hele grote wereld 

waarin we leven 

ook al zijn we zelf niet meer 

dan een zand korreltje 

op dat grote wereld strand 

doe ons beseffen 

dat we allemaal kijken 

naar de dezelfde maan 

ons warmen aan 

dezelfde zon. 

Geef dat we ons 

om elkaar bekommeren 

en ons inzetten 

voor een betere wereld 

waarin iedereen 

zich thuis kan voelen. 


