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VERSLAG GEMEENTEAVOND 19 mei 2022 

 

De voorzitter kan ca. 40 gemeenteleden welkom heten. Daarna gaat hij voor in gebed en geeft hij 

gelegenheid voor stil gebed.  

 

Jaarrekeningen 2021 

Meine Hoekstra geeft uitleg bij de jaarrekening 2021 van het college van diakenen. 

De balans ziet er als volgt uit: 

 

  
 

De exploitatie ziet er als volgt uit: 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVA:

2021 2020

Onr. Zaken 1.200.844 1.127.042

Fin. v. Activa 303.626 243.465

Kortl. 

vorderingen --- ---

Geldmiddelen 142.288 143.876

Totaal activa 1.646.758 1.514.383

PASSIVA 2021 2020

Eigen Verm. 1.629.257 1.495.308

Kortlopende 

Schulden 17.500 19.075

Totaal passiva 1.646.757 1.514.383

BATEN Rek. 2021 Begr. 2021 Rek. 2020

Onr. zaken 15.387 14.500 15.331

Rente/div. 1.428 925 801

Levend geld 133.023 9.000 13.265

Doorz. Coll. 35.210 32.000 46.115

TOTAAL 185.048 56.425 75.512

LASTEN Rek. 2021 Begr. 2021 Rek. 2020

Eigendom 2.906 2.325 2.478

Verpl./bijdr. 3.522 3.850 3.657

Plaatselijk 

diac. werk

11.658 9.500 7.384

Diac. werk

reg/prov/land

20.732 17.000 25.045

Diaconaal 

wereldwijd

86.063 26.000 38.740

TOTAAL 124.881 58.675 77.304
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Door bovengenoemde baten en lasten ziet het eindoverzicht er als volgt uit: 

 

 
 

De verdeling van de ontvangen nalatenschap van € 125.000 ziet er zo uit: 

 

 
 

Omdat het een bezit blijft, stijgt per saldo het Eigen Vermogen met in totaal € 134.000, maar daarin is ook 

de waardestijging van de verpachte grond (ruim € 70.000) verwerkt. 

Het eindresultaat is € 60.147 voordelig. Houden we echter rekening met de € 62.500 van Oikocredit (het is 

tenslotte wel een uitgave), dan resteert een negatief eindresultaat van € 2.353 en dat is conform de 

richtlijn van de diaconie. 

 

Er zijn enkele vragen vanuit de vergadering: 

Vraag: Onroerende zaken zijn hoger dan vorig jaar. Hoe kan dat? 

Antwoord: Dat komt door een (gedwongen) hogere waardering. 

Vraag: De nalatenschap staat bij “levend geld”: dat is wat in tegenspraak met elkaar. 

Antwoord: Eigenlijk hoort dat bedrag bij “giften”. 

Vraag: De pachtcontracten lopen op hun eind. Wordt er nu ook over nagedacht om bepaalde milieueisen 

te stellen aan de pachtboeren met betrekking tot het gebruik van de grond? 

Antwoord: Daar zullen we over nadenken. 

 

De jaarrekening 2021 van het college van diakenen zal ter definitieve vaststelling aan de kerkenraad 

worden voorgelegd “de gemeente gehoord hebbende”. 

 

 

 

 

 

 

EINDOVERZ. Rek. 2021 Begr. 2021 Rek. 2020

Baten (a) 185.048 56.425 75.512 

Lasten (b) 124.881 58.675 77.304

a- b 60.167 - 2.250 - 1.792 

Ov. 

Baten/lasten - 20 0 - 511

eindresultaat 60.147 - 2.250 - 2.303

� Ontvangen uit nalatenschap: 125.000,-

� Giro 555 (bestrijding Covid) 50.000,-

� Oikocredit 62.500,-

� Verschillende doelen 12.500,- +

�

0,-

� Oikocredit is wel een uitgave, maar geen 

giften/kosten.  Een bezit (bank) wordt ingeruild 

voor een ander bezit (aandelen).
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Hierna krijgt Maaike Hietkamp het woord om de jaarrekening 2021 van het college van kerkrentmeesters 

toe te lichten. Zij begint met een overzicht van de uitkomsten in de jaren 2017 t/m 2021: 

 

 
 

Daarna worden de baten en lasten over 2021 getoond: 

 

  
 

De tendens dat de vaste vrijwillige bijdrage (Kerkbalans) blijft stijgen, is tegen de landelijke trend in, en 

toont de betrokkenheid van onze gemeenteleden. Het grote bedrag bij “huisvestingskosten” wordt 

veroorzaakt door de aanpassingen in de Hobbe van Baerdt Tsjerke. Niet alleen daardoor was 2021 een 

bijzonder jaar: 

 
 

Jaar Bijdragen 

gemeente

Totaal

baten

Totaal 

lasten

Resultaat

Begroting/Uitkomst. x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000

Uitkomsten   2017 425 502 186 316

Uitkomsten   2018 413 516 521 -5

Uitkomsten   2019 398 512 254 258

Uitkomsten   2020 425 508 568 -60*)

Uitkomsten   2021 415 552 1.066 -514*)

Begroting     2021 381 435 522 -87*)

*) excl incidentele 

baten en lasten
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College van Kerkrentmeesters

Opbrengsten x € 1000 2021 2020 2019

Vaste bijdragen 374 364 361

Collecten 21 25 16

Giften 2 17 -

Solidariteitskas 16 18 18

Exploitatie gebouwen 74 58 90

Rente 21 15 24

Diversen 44 11      3      

Totaal     552 508 512

5
College van Kerkrentmeesters

Lasten x € 1000 2021 2020 2019

Kosten pastoraat 242 303 285

Kosters en vrijwilligers 58 72 97

Huisvestingskosten 671 113 124

Overige kosten 95 80 -252

Totaal         1.066 568 254

Resultaat             -514 -60 258
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College van Kerkrentmeesters

� Opbrengsten levend geld +  44.000

� Opbrengsten gebouwen +  27.000

� Huisvestingskosten - 587.000

� Subsidies +   43.000

� Pastoraat +   22.000

� Overige salarissen (ziekengeld en minder 

activiteiten): +   21.000

Protestantse Gemeente Joure ca 7
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Door al deze inkomsten en uitgaven ziet de balans voor 2021 er als volgt uit: 

  
 

De waarde van de banktegoeden en beleggingen samen zijn afgenomen met € 455.000 

Het negatieve resultaat over 2021 van € 497.581 zal als volgt worden bestemd: 

Algemene reserve  - € 44.985 

Bestemmingsreserve Broek - € 2.500 

Bestemmingsreserves  - € 459.346 

Bestemmingsfonds  - € 1.750 

Herwaarderingsreserve + € 11.000 

 

Er zijn enkele vragen: 

Vraag: Was er in 2021 geen opbrengst van de Rabobank? 

Antwoord: Er is inderdaad in 2021 niets ontvangen en in 2022 wel. We zullen de Rabobank hierop 

aanspreken. 

Vraag: Kunnen bepaalde posten nog nader worden toegelicht aan de gemeenteleden? 

Antwoord: We zullen nadenken over een manier om dat te doen. 

Vraag: Waarom staat de jaarrekening niet op de website? 

Antwoord: We gaan ons beraden op een mogelijk andere manier van communiceren over jaarrekening en 

begroting. 

Vraag: Wat is er gebeurd met de voorzieningsreserve “Restauratiefonds Hobbe van Baerdt Tsjerke”? 

Antwoord: Daar is nu nog € 139.000 van over. 

 

 

De jaarrekening 2021 van het college van kerkrentmeesters zal ter definitieve vaststelling aan de 

kerkenraad worden voorgelegd “de gemeente gehoord hebbende”. 

 

De voorzitter bedankt zowel Meine als Maaike voor hun uitleg en vraagt en krijgt daar applaus voor. Met 

name Maaike wordt genoemd, omdat dit (voorlopig) haar laatste “optreden” was op een gemeenteavond. 

 

Na de pauze wordt het verslag van de gemeenteavond van 25-11-2021 aan de orde gesteld. Naar 

aanleiding van het verslag worden enkele vragen gesteld: 

Vraag: Is die genoemde “exploitatiecommissie De Oerdracht” al geïnstalleerd? 

Antwoord: Er is een werkgroep die zal nadenken over hoe we als gemeente een organisatie van vrijwilligers 

kunnen zijn. De exploitatie van de gebouwen en de (vrijwillige) kosters zijn daar onderdelen van. 

Vraag: Waarom is de Vegelinsbank onder het orgel gezet en niet langs de muur tegenover de preekstoel? 

Antwoord: Dat is gebeurd op advies van de architect. De beide oude banken staan nu tegenover elkaar en 

vormen samen met de preekstoel een driehoekig geheel. 

 

Kerkenraad (Rients Feenstra): 

- Nieuw Beleidsplan voor de jaren 2022 t/m 2027 

In dit plan zijn keuzes gemaakt voor de komende 5 jaar, maar het blijft een werkdocument. De 

Activa per 31 dec. x € 1000 2021 2020

Onroerende zaken 903 912

Installaties en inventaris 13 19

Uitgeleend geld 19 24

Beleggingen 134 134

Kortlopende vorderingen 44 28

Geldmiddelen 1266 1738

Balanstotaal: 2379 2855
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College van Kerkrentmeesters

Passiva per 31 dec. x € 1000 2021 2020

Totaal reserves 1366 1411

Best. fondsen en reserves 559 1011

Voorzieningen 235 231

Langlopende schulden 118 122

Kortlopende schulden 101 80

Balanstotaal 2379 2855

9
College van Kerkrentmeesters
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diverse beleidspunten komen regelmatig terug op de agenda van de kerkenraad en wellicht komen 

er nieuwe doelen bij. 

- Beheer gebouwen 

De focus zal liggen op de exploitatie van zowel de Hobbe van Baerdt Tsjerke als De Oerdracht. Een 

keuze voor één van de twee gebouwen is dus niet aan de orde in deze beleidsperiode. 

- Financiën 

Het doel is om het tekort in deze vijfjarige beleidsperiode te beperken tot € 100.000. Er zal 

gestuurd worden op het bereiken van een hogere vaste vrijwillige bijdrage en er zullen financiële 

acties worden gehouden bij specifieke investeringen. Ook de verbetering van de exploitatie van de 

beide kerkgebouwen is een prioriteit. 

- Aantal erediensten 

Er wordt naar gestreefd om het aantal erediensten in deze periode te verminderen met 10 

diensten 

- Verbinding kerk – jongeren 

Onderzocht zal worden hoe de verbinding tussen kerk en “jongeren” (tot ca. 60 jaar) verbeterd 

zou kunnen worden. 

- Bereik Info en mail verbeteren 

Van nog lang niet alle gemeenteleden is een e-mailadres bekend. Vooral wijkmedeweerkers en 

ouderlingen zullen hier naar vragen bij de bezoeken die zij afleggen. Hiermee wordt het bereik van 

de wekelijke Info en andere mailberichten vergroot. 

- Samenwerking Huiskamer Leger des Heils 

Het doel is om nog meer samen te werken met het leger des Heils in de vorm van o.a. het in 

standhouden van de “huiskamer”. 

- Plan Duurzaamheid 

In 2022 wordt hiermee al begonnen: het college van kerkrentmeesters zal daarover hierna nog 

vertellen. 

- Lerende gemeente 

Het aanbod van Vorming en Toerusting in onze gemeente is erg goed en omvangrijk. Het doel is 

om dat te behouden. 

- Pastoraat 

Het huidige beleid wordt voortgezet, waarbij de focus ligt op het zogenaamde crisespastoraat met 

daarbij de inzet van emeriti als dat nodig is. Een belangrijk punt is, dat bij crises de wijkpredikant 

de eerst aangewezene is om te benaderen. In voorkomende gevallen zal hij overleggen met de 

collega’s voordat kan worden doorverwezen naar de emeriti. Het is dus geen “keuzemenu”.  

- Vacature 0,5 fte 

Er zijn gesprekken gaande met kandidaten, maar verder is er nog niets bekend. 

- Andere functie Tiny van der Schaaf 

Onze ex-predikant is bevestigd als legerpredikant. Zij is nu majoor. 

 

College van kerkrentmeesters (Ulbe Bakker): 

- Hobbe van Baerdt Tsjerke 

-> De twee doorgangen van de kerkzaal naar de Koepel zullen in 2023 worden verwezenlijkt. De 

kerkenraad heeft ingestemd om dit te realiseren voor een bedrag van € 25.000. Nu dit verder in de 

tijd komt te liggen, zal dit bedrag waarschijnlijk hoger worden. Er zijn nog wel praktische 

problemen om op te lossen, maar daar wordt aan gewerkt 

-> Onder het orgel zal nog een scheidingswand worden gerealiseerd waarachter de opslag van 

stoelen zal komen. 

-> Er is intussen een waterontharder geïnstalleerd. 

-> De apparatuur voor de livestream is gereed. 

-> De nieuwe verwarming is erg ingewikkeld om te bedienen en goed af te stellen, maar ook hier 

wordt hard aan gewerkt. 

- De Oerdracht 

-> De akoestiek van de koffiezaal is intussen flink verbeterd. Via de initiatiefnemer Ruud Weenink, 

die ook nauw was verbonden aan de Oerrin heeft die instelling hiervoor € 10.000 geschonken.  



 6 

-> Gevraagd wordt of ruimtes in De Oerdracht nu geschikt worden gemaakt voor de opvang van 

vluchtelingen. Het antwoord is dat daar op dit moment geen rekening mee wordt gehouden. De 

burgerlijke gemeente ziet dit als een privé-initiatief en zal het niet ondersteunen. 

-> Op het kruis boven op de kerk zullen spijkertjes worden aangebracht zodat vogels er geen 

zitplaats meer hebben. 

-> Er wordt onderzoek gedaan naar een nieuw verwarmingssystem eventueel in combinatie met 

het aanbrengen van zonnepanelen. Het streven is om in ieder geval een lagere energierekening te 

realiseren. 

-> De regieruimte is klaar, maar er moeten nog kabels naartoe worden getrokken en dat is 

bouwkundig gezien een lastige klus. 

-> Het platte dak heeft een nieuwe laag dakbedekking gekregen. 

-> Er is nieuwe zonwering aangebracht, buiten bij zaal 6. 

-> Er wordt onderzoek gedaan naar het weer functioneel maken van het jeugdhonk. 

- Pastor Oane Dijkstra zal, totdat er een nieuwe parttime predikant is beroepen, boven zijn reguliere 

aanstelling zeven extra uren ter beschikking hebben. 

- Collectief koffiedrinken: Er wordt naar gestreefd om in de komende periode het koffiedrinken 

efficiënter te maken door alle aanwezige groepen tegelijk om bijvoorbeeld kwart voor 9 bij elkaar 

te roepen. 

- Gebruik warm kerkgebouw: Er wordt naar gestreefd om meerdere diensten op een zondag zoveel 

mogelijk in hetzelfde kerkgebouw te organiseren. 

 

College van diakenen (Chris de Wolf) 

- In de woning aan de Torenstraat 4 zijn nu 6 Oekraïense vluchtelingen gehuisvest: twee moeders 

met elk twee kinderen. Het college van diakenen betaalt samen met het college van 

kerkrentmeesters de huurdervings-kosten. Gelukkig wordt er door onze gemeenteleden gul 

gegeven, zodat deze kosten - deels - daarmee betaald kunnen worden. 

- De burgerlijke gemeente stelt € 800 per jaar beschikbaar aan uitkeringsgerechtigden in verband 

met de hoge energieprijzen. Het college van diakenen helpt de mensen met de aanvraag hiervoor. 

- Er zijn nu 34 adressen die gebruik maken van de Voedselbank. Eigenlijk zijn er op dit moment te 

veel voorraden bij de Voedselbank. 

- Het college gaat bekijken wat er in samenwerking met het Leger des Heils gedaan kan worden. Het 

voorstel is om daar jaarlijks € 3.500 voor beschikbaar te stellen. 

- In de coronaperiode is er geen gebruik gemaakt van de grote avondmaalsbekers en het college wil 

dat graag voortzetten. Er zijn kleine roestvrijstalen bekertjes aangeschaft: 50 staan er in de 

Broekster Tsjerke en 150 in zowel de Hobbe van Baerdt Tsjerke als De Oerdracht. Er zijn ook nog 

zes grote achthoekige avondmaalsbekers, maar die zijn maar een enkele keer gebruikt, omdat het 

drinken eruit moeizaam gaat. De maker ervan, de firma van der Meulen, wil ze graag terugkopen. 

- Er zijn nog twee vacatures voor een diaken. Wie mensen kent die hiervoor zouden kunnen worden 

benaderd, wordt gevraagd om dat door te geven. 

- Vanaf maart 2022 zijn er weer twee collectes bij een kerkdienst. 

 

Pastoraat (Hielkje van den Berg) 

- Het individuele pastoraat wordt verzorgd door 90 wijkmedewerkers, 12 wijkouderlingen, 2 

predikanten en 1 kerkelijk werker. 

- Er zijn op dit moment diverse vacatures: er wordt gezocht naar 10 wijkmedewerkers, 7 

wijkouderlingen en 5 ouderlingen voor de tehuizen. Ook hiervoor geldt: als iemand een kandidaat 

voor één van die functies kent: graag even doorgeven. 

- Het onderlinge pastoraat bestaat uit de ontmoetingsbijeenkomsten die nu al enkele jaren in de 

plaats zijn gekomen van de vroegere “groothuisbezoeken”.  

 

De voorzitter bedankt Ulbe, Chris en Hielkje voor hun bijdragen en vraagt en krijgt daar applaus voor. Met 

name Hielkje wordt genoemd, omdat dit (voorlopig) haar laatste “optreden” op een Gemeenteavond was. 

Pastoresteam (Christien Ferrari): 
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- De wekelijkse kerkdiensten in Vegelinstate en Theresia worden verdeeld over de drie pastors, 

zodat naast Oane ook Peter en Christien regelmatig de mensen daar ontmoeten. 

- Er wordt nagedacht over het verwezenlijken van een kinderhoek in beide kerkzalen. Het aantal 

kinderen bij de kerkdiensten is erg wisselend. Als er dan geen kindernevendienst is, kunnen 

kinderen die meekomen naar de kerk in de kinderhoek terecht. Ook bij de open kerk in het geval 

van de Hobbe van Baerdt Tsjerke zou zo’n hoek met speelgoed hele goede diensten kunnen 

bewijzen. De aanwezigen vinden het een goed plan. 

- De vraag is of het startweekend weer terug moet komen als een compleet weekend of dat we ons 

kunnen beperken tot een startzondag. Er wordt verschillend hierover gedacht door de 

aanwezigen, maar als het alleen een startzondag zou worden, stuit dat niet op veel weerstand. 

 

Rondvraag 

Sjoerd Seffinga vertelt dat hij onder de indruk is van wat er deze avond allemaal de revue is gepasseerd; er 

gebeurt erg veel in onze gemeente! 

 

Sluiting 

Peter vertelt over Sint Titus Brandsma en over zijn vriendschap met de gereformeerde predikant Johannes 

Kapteijn (ze waren aan elkaar vastgeketend toen zij naar Dachau werden getransporteerd) en leest een 

gedicht van Titus Brandsma, dat op zijn “bidprentje” staat: 

 

 
 

Notulist: Sabe Kracht 

 


