
Jaarverslag 2018 Kerkrentmeesters Kloosterkerk gemeente Ten Boer-Woltersum-Sint Annen 

 

Jaarverslag College van Kerkrentmeesters over het kalenderjaar 2018 

 

Kloosterkerkgemeente Ten Boer-Woltersum-Sint Annen 

Aan de hand van de beleidspunten uit het Beleidsplan 2016-2020 hierbij 

het verslag van de kerkrentmeesters over het kalenderjaar 2018. 

Het beleidsplan 2016-2020 richt zich op vijf speerpunten t.w.:   
1. Toekomstgericht 2. Liturgie 3. Generatiekerk 4. Samenwerking   

5. Communicatie 
 

1.Toekomstgericht beleidsplan 

Kerkrentmeesters 2016-2020 

a. Behoud van de predikantsplaats in zo groot mogelijke bezetting, 

rekening houdend met de financiële perspectieven 

b. Onderzoek naar mogelijkheden samen te werken met andere kleine 

gemeenten 

c. Up to date houden van de ledenadministratie door mutaties tijdig te 

verwerke 

d. Nieuw ingekomenen z.s.m. doorgeven aan de wijkouderlingen. 

Raadpleeg  sleutel door ouderlingen 
e. Uitvoering geven aan SIM plan/onderhoudsplan 

Door vergrijzing en overlijden neemt het ledental af. De inkomsten uit 

levend  geld (collecten, giften, vrijwillige bijdragen etc.) zullen dan ook 

niet of nauwelijks stijgen.  

 

Kerkrentmeesters 2018 

a. De  predikantsplaats is voor 75% bezet. Dit is gelijk aan omvang 

vorige jaren. 

b. Gedurende het jaar 2018 hebben de fusiebesprekingen van onze 

cluster gemeenten Garmerwolde, Thesinge, Stedum en Ten Post 

geleid tot een fusie o.l.v. cluster predikant. De Kloosterkerk 

gemeente heeft zich inhoudelijk hiermee niet bemoeid. Van fusie 

met onze clustergemeenten is voorlopig geen sprake. N.a.v. een 

bespreking met de gemeente op zondagochtend 3 december is er 

een werkgroep ingesteld van een aantal gemeenteleden die zich 

aangemeld hebben om met elkaar verder te verkennen welke 

richting we in willen slaan in de toekomst. 

c. Het up to date houden van de ledenadministratie door mutaties 

tijdig te verwerken is voor de wijkouderlingen mogelijk door een 
“sleutel” te gebruiken om toegang te krijgen tot het 

ledenadministratie programma (LRP systeem).  

d. Zie hiervoor punt c 

e. M.i.v. 2018 is er een nieuw SIM onderhoudsplan.(Subsidieregeling 

Instandhouding Monumenten) goedgekeurd dat plan loopt vanaf 

2019 - 2024. Het grootste onderhoud staat gepland volgens plan in 

2020 wanneer het dak groot onderhoud zal ondergaan. Afgelopen 

kalenderjaar is er een aanvang gemaakt met het opstellen van het 

meer jaren onderhoudsplan voor de pastorie. Dit plan stellen we op 

in eigen beheer. 
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2. Liturgie beleidsplan 

Kerkrentmeesters 2016-2020 

Het op peil houden van het organistenbestand en de planning van de 

organisten in de kerkdiensten. 

 

 

Kerkrentmeesters 2018 

In september 2018 is de planning van de organisten overgenomen.  

 

3. Generatiekerk 

Kerkrentmeesters 2016-2020– t.a.v. middengroep beleidsplan 

a. Het vinden van een goed evenwicht tussen gewenste uitgaven 

enerzijds en de jaarlijkse inkomsten anderzijds. 

b. Risico-inventarisatie maken: hoeveel invloed de terugloop van het 

aantal kerkleden hierop heeft. 

 

 

Kerkrentmeesters 2018– t.a.v. middengroep 

a. Het financiële resultaat over 2018 komt uit op een tekort van rond 

€ 10.000,-  

Dit tekort zal naar verwachting de komende jaren licht stijgen en 

zal uit de reserves worden gefinancierd. 

b. Risico-inventarisatie is nog geen start mee gemaakt in 2018 door 
kerkrentmeesters. 

 

 

 

 

4. Samenwerking 

Kerkrentmeesters 2018 

Zie toekomst gericht punt 1.b  

 

 

5. Communicatie 

Kerkrentmeesters 2016-2020 beleidsplan 

a. Onderzoeken hoe we de internetsite nog beter kunnen gebruiken, 
wat betreft nieuwe multimediale mogelijkheden. Onderzoek 

mogelijkheid diensten uitzenden via internet. 

b. Standpunt innemen over gebruik social media. 
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Kerkrentmeesters 2018 

a. Eind 2018 is onze nieuwe website gepubliceerd. De site is 

overzichtelijker en actueler geworden. Site is gemaakt door de 

kerkrentmeesters i.o.m. de webmaster van de gereformeerde PKN 

gemeente. De kerkdiensten worden via internet uitgezonden via 

www.kerkomroep.nl  
b. Nog geen standpunt over ingenomen in 2018. 

 

 

 

Algemene zaken uit 2018 m.b.t. kerkrentmeesterlijk beheer: 

• Herstel aardbevingsschade is afgerond en eind april is de kloosterkerk 
weer ingewijd met een feestelijke dienst. 

• Het orgel heeft in 2018 een grote onderhoudsbeurt gehad en kan  de 

komende jaren weer met veel plezier bespeeld worden. 

• Begin 2018 heeft er een schouw plaatsgevonden van de landerijen die 

in het bezit zijn van onze kerkelijke gemeente. 

• Er zijn 2 inspecties uitgevoerd m.b.t. de bomen op de singel rond de 

kerk of er maatregelen moeten worden uitgevoerd i.v.m. essentakziekte 

aan de bomen. Na overleg ligt de verantwoordelijkheid hiervoor bij de 

eigenaar van de bomen en dat is de gemeente Groningen. De gemeente 

neemt het onderhoud van de bomen mee in het gehele onderhoudsplan 

van de gemeente. 

• Ingang privacy wetgeving per 25 mei is gewaarborgd door kerkenraad. 
• Juli 2018 liep het contract van kopieer machine af. We hebben besloten 

een nieuw contract aan te gaan voor 5 jaren met een nieuwe 

kopieermachine. 

• De 2 vuilcontainers zijn vervangen door 1 container die onder 

bedrijfsafval valt. 

• Zondag 9 december heeft zich een ongeval voorgedaan bij het looppad 

voor de pastorie. Er is een gat ontstaan waar in de middeleeuwen een 

diepe put heeft gezeten waar bezoeker van de pastorie is in gevallen. 

Gelukkig is het naar omstandigheden goed afgelopen en is de put 

gedempt. 

 

Algemeen: 

Het College van Kerkrentmeesters vergadert steeds 2 weken 
voorafgaande aan de Kerkenraadsvergadering, totaal 6 keer in 2018. Alle 

grote en belangrijke beslissingen komen via het Moderamen op de 

Kerkenraad. Het uitgangspunt is en blijft een zo groot mogelijke openheid 

te betrachten. Enkele dagen voorafgaande aan de 

kerkenraadsvergaderingen worden de kerkenraadsleden schriftelijk op de 

hoogte gebracht van alle activiteiten waarbij kerkrentmeesters zijn 

betrokken. Tijdens de kerkenraadsvergadering kunnen hierover vragen 

worden gesteld en wordt er, waar nodig, toelichting gegeven. 

 

 

 
 

http://www.kerkomroep.nl/
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In het verslagjaar 2018 waren de volgende leden betrokken bij het 

kerkrentmeesterwerk: 

Cor Westerholt, voorzitter en tevens lid van het Moderamen in september 

opgevolgd door Elly Lehkamp.  

Klaaske Lalkens, behartigt o.a. de belangen van Woltersum 

Henk Guikema, o.a. belast met onderhoud en overige technische 
aangelegenheden 

Frank van Steenwijk, penningmeester.  

Rein Nijboer, secretaris 

 

En daarnaast een aanzienlijk aantal, niet bij name genoemde vrijwilligers.  

Zij doen gevraagd en ongevraagd vele werkzaamheden voor de 

Kloosterkerkgemeente. 

 

Ten Boer,  februari 2019     

 
 

 


