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Bestuurssamenstelling:
Het bestuursorgaan van de kerk is de kerkenraad. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door
het moderamen dat bestaat uit een van de predikanten, de voorzitters van kerkenraad,
diaconie, kerkrentmeesters, scriba en een ouderling. Voor het statuut wordt verwezen naar
de kerkorde, te vinden op de site van PKN: http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de- kerk/
Kerkorde/Pagina s/Kerkorde-en-Ordinanties.aspx
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Doelstelling en visie
Voor de missie en visie wordt verwezen naar artikel I van de algemene kerkorde van de
PKN. Als plaatselijke gemeente hebben wij daaraan toegevoegd:
︎ In de Gereformeerde kerk van Lunteren wordt getracht om in gemeenschap met elkaar, in
woord en daad te leven vanuit het Christelijk evangelie.
•

︎ De Gereformeerde kerk van Lunteren wil een open en gastvrije gemeente van
Christus zijn, die trouw wil zijn aan de Heilige Schrift. Het gezaghebbend karakter
van de Bijbel is het uitgangspunt voor de verkondiging.

•

︎ De Apostolische geloofsbelijdenis functioneert tegen de achtergrond van de Bijbel
als richtinggevend voor de geloofsbeleving.

Beleidsplan
Kerk algemeen:
In onze gemeente richten wij ons met name op de volgende vijf zaken:
Eredienst: eigentijdse verkondiging van de Bijbel en de actuele voorbede.

Pastoraat: omzien naar elkaar in goede en moeilijke momenten.
Catechese: met jongeren op weg naar de geloofsbeleving en geloofskennis
Vorming en toerusting: samenkomen rond Bijbelse en actuele thema’s.
Communicatie: berichten over het leven van de gemeente en commentaren bij
actuele ontwikkelingen in kerk en wereld.

Financieel beleid en onderhoud van gebouwen en inventaris:
Bovenstaand beleid wordt uitgevoerd door het College van Kerkrentmeesters van wie
de taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in de kerkorde. Uitgangspunten zijn:
Het streven naar een sluitende begroting.
Een sober maar doelmatig beheer gebouwen.
Het beheren van het onderhoudsfonds - en voorzieningenfonds t.b.v. groot
onderhoud en reserveringen.
Legaten worden gebruikt ten behoeve van schuldaflossing en opbouw van reserves
Geen beheerder wel koster (parttime) – dit bepaalt mede het gebruik van zalen en
kerk.
De kerk kan niet worden gebruikt voor (semi) commerciële activiteiten. Wel kan de
kerk beschikbaar worden gesteld voor culturele doeleinden zoals concerten, mits die
niet strijdig zijn met de doelstellingen van de kerk. Ter verwerving van fondsen vindt
de actie kerkbalans ieder jaar in januari plaats. Daarnaast wordt tijdens de eredienst
gecollecteerd.

Zorg voor de naaste:
De diaconale taak: het zorgen voor diegenen die in nood zijn en behoeftig zijn wordt
uitgevoerd door het College van diakenen. Voor informatie wordt verwezen naar
stukken van de diaconie.

Jeugd
De jeugdraad draagt onder leiding en verantwoordelijkheid van de kerkenraad zorg voor de
jongeren in onze gemeente. Aandachtspunten zijn:
Het organiseren van jeugddiensten;
Het organiseren van een kamp voor de jeugd;
Het organiseren van speciale bijeenkomsten voor de jeugd;

Beloning beleid:
Naast de predikanten die feitelijk niet in dienst van de plaatselijke gemeente heeft de
Gereformeerde kerk kosters en organisten in dienst. De predikanten vallen onder de regeling
van de PKN. De kosters worden betaald volgens de arbeidsvoorwaarden van de PKN, te
vinden onder: www.pkn.nl/actief-in-de-kerk/arbeidsvoorwaarden
Organisten ontvangen een onkostenvergoeding.

Verslag van de uitgevoerde activiteiten
Naast het houden van twee erediensten op de zondagen en erediensten op overige
kerkelijke feestdagen, rouw – en trouwdiensten worden ook gemeenteleden bezocht om hen
bij te staan in woord en daad. Daarnaast worden activiteiten voor de jeugd georganiseerd
zoals in geheel bovenstaande is vermeld.
Voor het overdragen van kennis en het voeren van geloofsgesprekken worden
toerustingsavonden gehouden en wordt catechese gegeven. Tien maal per jaar wordt het
kerkblad Contact uitgegeven waarin al het nieuws te vinden is. Voor meer informatie wordt
verwezen naar de website van de kerk: www.gklunteren.nl

Overzicht van voorgenomen bestedingen
Voorgenomen bestedingen zijn af te leiden uit de posten van de jaarrekeningen. Het grootste
deel van de inkomsten wordt besteed aan vaste lasten: predikanten en kosters en aan de

vaste lasten als onderhoud van de gebouwen, verwarming en verlichting. Daarnaast zijn er
kosten verbonden aan het houden van de erediensten en het gemeenteleven. Deze zijn
terug te vinden in de begroting.

Financiële verantwoording
Inkomsten en uitgaven worden verantwoord in de jaarrekening. De inkomstenbronnen zijn de
vaste bijdragen van de gemeenteleden, opbrengst van collecten en verhuur van kerk en
bijbehorende zalen. Ook deze zijn benoemd in de jaarrekening. Voor een verkorte versie van
de meest recente jaarrekening en begroting wordt verwezen naar www.gklunteren.nl/anbi
Gereformeerde kerk Lunteren PKN te Lunteren college van kerkrentmeesters

