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Leven in de tijd
Er zijn nogal wat spreekwoorden en gezegdes die gaan over de tijd. Dat de tijd snel gaat, dus 
dat je hem goed moet gebruiken. Of dat tijd geld is. Sommige van die wijze uitspraken hebben 
een Bijbelse achtergrond. Bijvoorbeeld dat er voor ieder ding een geschikte tijd is, of dat iedere 
dag genoeg heeft aan zijn eigen kwaad. Zo kun je nog wel even doorgaan. Mensen leven in de 
tijd en met de tijd. Het is belangrijk om je daarvan bewust te zijn. Tegenwoordig leren we om 
‘in het moment’ te leven, zoals dat modieus heet. Maar je kunt pas bewust in het nu leven, als 
je  kennis  hebt  van  het  verleden  –  waar  je  vandaan  komt  –  en  gericht  blijft  op  de  toekomst  – 
waar je naar toe gaat.

‘Geef vandaag voor de kerk van 
morgen’
In dit motto van de actie Kerkbalans 
2021komt dit tot uitdrukking. Dan 
gaat het niet alleen om de kerk als 
gebouw, maar ook om de kerk als 
geloofsgemeenschap. Als we het met 
elkaar belangrijk vinden dat die kerk er 
morgen nog is, dan moet je daar 
vandaag wat aan doen. Dat kan door 
actieve inzet, maar ook met een 
geldelijke bijdrage. De kerk leeft wel 
van de Geest, maar niet van de wind. 
Door bij te dragen, help je mee om in 
stand te houden wat generaties voor 
ons hebben opgebouwd. 

Vrijwilligers
Naast het professionele werk van 
predikant, kerkelijk werker en kosters, 
draait de kerk op de inzet van allerlei 
vrijwilligers. Het zijn mensen die zich 
betrokken voelen, die een deel van 
hun tijd en energie en deskundigheid 
investeren in het draaiende houden 
van de kerkelijke organisatie. 
Zichtbaar, maar heel vaak achter de 
schermen. De kerk draaiende houden, 
doe je niet door alles te laten zoals 
het is. Een levendige gemeenschap is 
altijd in beweging, verandert mee met 
de tijden en de omstandigheden. We 
houden geen museum in stand maar 
zetten een traditie voort.

Hoop 

Een geloof dat niet hoopt, is ziek. 
Het is als een hongerig kind, dat niet eten wil, 
of als iemand die moe is maar niet wil slapen. 
Gelooft de mens dan hoopt hij ook. 
En het is geen schande te hopen, grenzeloos 
te hopen. Wie kan spreken over God zonder 
te hopen Hem eenmaal te aanschouwen? 
Wie kan spreken over vrede en liefde tussen 
mensen, zonder dat eenmaal in eeuwigheid 
te willen meemaken? Wie kan spreken over 
een nieuwe wereld en een nieuwe mensheid 
zonder te hopen dat hij daaraan deel zal 
hebben? 

Dietrich Bonhoeffer 

Schilderen naar teksten van Bonhoeffer
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De durf om te veranderen
Het vraagt creativiteit en durf om te 
veranderen. In de afgelopen periode 
hebben we dat op een indringende 
manier gemerkt. Net zoals iedereen, 
worden we ook in de kerk 
geconfronteerd met de gevolgen van 
corona. In het voorjaar konden we een 
aantal weken geen vieringen houden. 
Met Pasen, het belangrijkste christelijke 
feest, was de kerk dicht – wie had dat 
kunnen denken? Sinds juni zijn er 
gelukkig wekelijks vieringen mogelijk, 
maar wel met beperkingen. Zo wordt er 
niet gezongen en wat misschien nog wel 
het meest wordt gemist: de ontmoeting 
en het koffie drinken na de dienst! 

Oog en oor voor de samenleving
Allerlei activiteiten zijn stil komen te 
liggen. Jammer, maar daar valt mee te 
leven. We zien hoe de gevolgen voor 
anderen veel groter zijn. Voor de 
mensen die rechtstreeks door het virus 
worden getroffen en hun families, voor 
de mensen in de frontlinie van de zorg, 
en voor de tallozen die de economische 
gevolgen van de crisis ondervinden. 
Vanuit de kerk willen we daar oog en oor 
voor hebben.

Paaskaars  2020 in het teken van  
75 jaar bevrijding

4 oktober een viering rondom 
Franciscus met vogels in de kerk

In eigen kerktuin een mooie openluchtviering Klein concertje binnen met nummers op 
verzoek

Top 2000 viering   in 2019
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Nieuwe vormen in een levende 
gemeenschap
Binnen de beperkingen, hebben we gezocht 
naar nieuwe mogelijkheden. Bijvoorbeeld 
met online vieringen toen de kerk gesloten 
was. Aanleiding om nu te investeren in een 
nieuw camerasysteem, zodat we binnenkort 
niet alleen geluid maar ook beeld van goede 
kwaliteit kunnen uitzenden. We ontdekten 
nieuwe manieren van onderlinge 
communicatie, met een wekelijkse 
nieuwsbrief. Zo wisselen we actuele 
informatie uit en houden we contact. Al 
eerder kwam de geplande vernieuwing van 
de website gereed.
In de zomer hebben we ontdekt dat je heel 
geschikt in eigen kerktuin een 
openluchtviering kunt houden. We kozen 
ervoor om de openstelling van de kerk, die 
jaarlijks in de zomer geldt, te verlengen in 
het najaar. Aan reacties in het gastenboek 
te merken, werd dat op prijs gesteld. 

In de decembermaand is gezocht naar een 
creatieve oplossing om binnen de 
beperkingen Kerst met en in het dorp te 
vieren en hebben we meegedaan aan het 
Lichtjesproject van de Gemeente Tynaarlo, 
door onze dorpskerk fraai in het licht te 
zetten. Voorbeelden die laten zien dat als 
de situatie daartoe ‘dwingt’ er ook nieuwe 
creativiteit ontstaat. Dat kan alleen in een 
levende gemeenschap. Dat willen we graag 
blijven, in verbondenheid en in 
samenwerking met vele anderen in onze 
dorpen. Maar, wat vandaag geldt, hoeft 
morgen niet zo te zijn. En dan zijn we weer 
terug bij het motto van de Actie 
Kerkbalans: ‘Geef vandaag voor de kerk van 
morgen’.

Onze jeugd, de kerk van morgen

500 seconden stil voor de 
vluchtelingkinderen op Lesbos…..

Doet u mee?
We hebben een redelijke financiële positie, ook dankzij de offers die vorige generaties 
hebben gebracht. Om dat zo te laten blijven en de ruimte te hebben nieuwe activiteiten te 
ontplooien en te blijven investeren in onze voorzieningen is uw steun nodig. Op die manier 
kan onze kerk een gebouw voor en van de hele gemeenschap blijven, een plaats van geloof, 
hoop en liefde. Voor onszelf en voor komende generaties.
Ds. Bert Altena
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Betsy: ‘Je kunt niet in je eentje kerk zijn, op een bepaald moment mis je toch de voeding 
van het gemeenschap zijn. En daarnaast: Er zijn ook buitenkerkelijke mensen die de positie 
van de dorpskerk belangrijk vinden. We proberen in Vries en de andere dorpen ‘kerk’ voor 
iedereen te zijn, dat is een mooie en creatieve uitdaging. Als kerkrentmeesters zeggen we 
natuurlijk ook: zonder geld gebeurt er niet zoveel. Geld houdt de zaak draaiende.’ 
Elly: ‘Als je lid bent van een vereniging of sportclub wordt verwacht dat de leden hun 
steentje bijdragen. Iedere club of vereniging heeft kosten en moet zijn taken kunnen 
uitvoeren. Dit geldt ook voor de kerk, om haar plaats in het dorp met alles wat erbij hoort te 
behouden.’ 
Betsy: ‘Als je eens wist wat het alleen al kost om tijdens een viering de kachel te laten 
branden.. Daarnaast zijn er de de kostenplaatjes van voorgangers, de gastvoorgangers, de 
kosters, organisten..’ 
De beide kerkrentmeesters hopen van harte dat de kerk haar plek in het dorp behoudt. En 
dat het een fijne en inspirerende plek mag blijven, waar iedereen zich welkom voelt.
Joke Hiemstra
 

Het college van kerkrentmeesters van de 
Bonifatiuskerk bestaat op dit moment uit vijf 
personen. Iedereen heeft daarin een eigen 
taak. Betsy Weemstra en Elly van den Berg 
mogen zich dit jaar voor het eerst 
kerkrentmeester noemen. Elly heeft het 
secretariaat op zich genomen en Betsy doet 
de financiën. Elly: ‘De kerk heeft een taak in 
de wereld; sociaal, maar ook pastoraal. De 
kerk roept daarnaast mensen op hun 
kwaliteiten te benutten’. 

Actuele informatie    
over activiteiten, 
contactmogelijkheden 
en meer vindt u op de 
website van de 
Bonifatiuskerk: 
www.pkn-vries.nlDe schilderijen van Jannes de Vries komen 

terug na een grondige restauratie

‘Kerklid zijn kost geld, net als lid zijn van een sportclub’
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Kosten gebouwen
Deze post volgt de licht stijgende trend, met een 
kleine aanpassing voor energie en vaste lasten. Wel 
willen we de mogelijkheden voor (duurzame) 
energiebesparing verder onderzoeken. 

Ambts- en werkgroepen
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. 

Bijdragen en afdrachten
Gezien de daling in de gemiddelde opbrengsten van 
leden is deze post daar iets op aangepast. 

Beheer en administratie
Deze post is aanzienlijk naar beneden bijgesteld 
omdat we als CKRM vanaf 1 januari 2021 de 
financiële administratie van de kerk niet langer in 
Assen uitbesteden, maar zelf gaan uitvoeren.

Trendmatige ontwikkelingen en tekort in 
meerjarenbegroting
Het tekort van 2021 past in de eerder voorziene 
trend voor de komende jaren. Wat niet past in die 
trend is de uitkomst van 2020 waar door corona 
een volstrekt ander beeld ontstaat dan te doen 
gebruikelijk. De uitkomsten van 2020 zullen 
behoorlijk afwijken van de eerdere begroting. De 
tekorten kunnen vooralsnog uit het aanwezige 
vermogen worden gefinancierd.

November 2020, Jacob Maat/Betsy Weemstra 

Toelichting begroting 2021

De begroting 2021 laat een tekort zien van 
€15.000. De begroting is opgesteld zonder 
rekening te houden met corona. Daar is wel 
iets op af te dingen, omdat we er niet vanuit 
kunnen gaan dat de effecten van deze 
pandemie zich vanaf 1 januari niet meer voor 
zullen doen. Anderzijds is elke inschatting dan 
een slag in de lucht. Het tekort past in de 
trend van dalende inkomsten en licht stijgende 
uitgaven. 

Inkomsten van leden
We hebben de vaste vrijwillige bijdragen op 
€132.500 gezet. Dat is passend binnen de 
dalende trend. Voor de collecten geldt dat we 
bijna een jaar werken met de GIVT app. We 
hopen dat zich dit volgend jaar extra gaat 
uitbetalen!

Rente en beleggingen
We hebben de opbrengsten iets lager gezet, 
omdat er weer een deposito vrijvalt. Voor de 
uitvoering van het beheer van gelden is het 
beleidstuk ‘Beheer Geldmiddelen Protestantse 
Gemeente Vries’ van toepassing, wat jaarlijks 
wordt geactualiseerd. 

Overige baten en verhuur
Betreft de SIM subsidie en de vaste bijdrage 
van de Stichting tot Behoud van de Dorpskerk, 
samen €11.500. De verhuur van gebouwen en 
overige activiteiten stellen we op €24.000. 
Dat is zeker haalbaar in een ‘normaal’ jaar. 

Predikant 
Deze post is iets lager begroot, omdat de 
landelijke bezettingsbijdrage die aan de 
Centrale Kas wordt betaald voor de 
Predikantstraktementen, iets lager is 
vastgesteld. 

Salarissen en vergoedingen
Betreft de lasten van kerkelijk werker en 
kosters volgens de huidige 
arbeidsovereenkomsten en rekening houdend 
met de landelijke geadviseerde verhogingen.

Expositie met dierbare verhalen tot 30 december
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PROTESTANTSE GEMEENTE VRIES / BEGROTING 2021

Uitkomsten Uitkomsten Begroting Begroting
2018 2019 2020 2021

Ontvangsten

Van leden
Vrijwillige bijdragen actie kerkbalans                    138.027                    133.498                    135.000                    132.500 
Collecten kerkdiensten                        5.528                        5.123                        5.000                        5.000 
Overige giften                        2.000                        2.000                        2.000                        2.000 

                   145.555                    140.621                    142.000                    139.500 

Van derden
Rente uit deposito's/beleggingen                        7.046                      13.111                      10.000                        9.000 

Subsidies/bijdragen onderhoud                        7.780                        7.780                      12.316                      11.500 

Verhuur kerk e/o exploitatie Ontmoetingshuis                      33.180                      24.510                      29.000                      24.000 

Totaal ontvangsten                    193.561                    186.022                    193.316                    184.000 

Uitgaven

Predikant
Bijdragen Centrale kas Pred.traktementen                      52.099                      56.955                      59.500                      58.800 
Overige vergoedingen                        6.616                        2.456                        2.155                        2.500 
Gastpredikanten en incidentele lasten                        3.359                        2.974                        3.500                        3.000 

                     62.074                      62.385                      65.155                      64.300 

Salarissen en vergoedingen
Kosters salaris incl. sociale lasten                      26.902                      25.382                      28.000                      29.500 
Kerkelijk werker salaris incl. sociale lasten                      18.841                      26.871                      27.000                      28.000 

                     45.743                      52.253                      55.000                      57.500 

Gebouwen
Regulier onderhoud gebouwen + tuin                        7.111                        7.655                        7.000                        7.000 
Onderhoudsplan Dorpskerk                      11.280                      11.280                      15.816                      15.000 
Energie                        7.611                      11.326                        9.000                      11.000 
Verzekeringen en belastingen                        4.586                        4.785                        5.000                        6.700 
Reservering onderhoud en verv. Ontm.huis                        7.500                        3.500                        3.500                        3.500 
Overige lasten                        1.717                        1.470                        1.500                        1.500 

                     39.805                      40.016                      41.816                      44.700 

Ambts- en werkgroepen
Pastoraat                        1.455                        1.701                        2.000                        2.000 
Vieren                          8.470                        8.808                        8.750                        8.750 
Leren                           564                           238                        1.250                        1.250 
Jeugd                        1.792                           489                        1.300                        1.300 
Communicatie en website                        1.545                        1.035                        1.250                        1.250 
Missionair (o.a. kerk in het dorp)                        1.569                        1.369                        2.000                        2.000 

                     15.395                      13.639                      16.550                      16.550 

Bijdragen en afdrachten
Kerkrentmeesterlijk quotum                        7.042                        6.634                        7.000                        6.500 
Bijdrage landelijke solidariteitskas                        2.220                        2.140                        2.250                        2.000 

                       9.262                        8.774                        9.250                        8.500 

Beheer en administratie
Financiële administratie                        4.538                        4.671                        4.750                           750 
Ledenadministratie (LRP) en geldwerving                        3.506                        2.735                        2.700                        2.700 
Tekort kerkblad De Brug                           470                           906                             -                               -   
Overige lasten                        5.174                        4.074                        4.800                        4.000 

                     13.688                      12.386                      12.250                        7.450 

Totaal uitgaven                    185.967                    189.453                    200.021                    199.000 

Resultaat                         7.594                       -3.431                       -6.705                     -15.000 
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Uitgaven 2021 € 199.000
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