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Jaarverslag College van Kerkrentmeesters over het kalenderjaar 2020 

 

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 2020. 
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 

verwerken 

d. Nieuw ingekomenen z.s.m. doorgeven aan de wijkouderlingen. 
Raadpleeg LRP-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 2020 

a. De sollicitatiecommissie van de gemeente is, ondanks de 

beperkingen van de corona maatregelen, met de voordracht 

gekomen om da. G. de Boer predikant te Annen te benoemen voor 

0,3 fte en een tijdelijk aanstelling voor 0,3 fte voor een periode van 

6 jaren. De kerkenraad heeft met deze voordracht unaniem 

ingestemd en daarna ook de kerkelijke gemeente. Da. G. de Boer 

heeft het beroep aangenomen en is vanaf 31 januari 2021 in dienst 

van onze gemeente. 

b. De tijdelijke aanstelling van 0,3 fte van da. G. de Boer is aan 

bepaalde voorwaarden verbonden, de belangrijkste daarvan is de 

nadruk op het zoeken van samenwerking met andere 

geloofsgemeenschappen dan wel kerken om instandhouding van 
onze gemeente te bestendigen.  

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). De heer Ben Bosch is 

hierbij de contactpersoon. 

d. Zie hiervoor punt c 
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e. M.i.v. 2018 is er een nieuw SIM onderhoudsplan.(Subsidieregeling 

Instandhouding Monumenten) goedgekeurd dat plan loopt vanaf 

2019 - 2024. Afgelopen jaar 2020 is groot onderhoud gepleegd aan 

het dak. 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. 

 

 

2. Liturgie Beleidsplan 

Kerkrentmeesters 2016-2020 

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

organisten in de kerkdiensten. 

 

 

Kerkrentmeesters 2020 

In 2020 is de planning van de organisten verzorgd door de heer Ben 

Gelmers.  

 
3. Generatiekerk Beleidsplan 

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 2020– t.a.v. middengroep 

a. Het financiële resultaat over 2020 komt uit op een overschot van 

rond € 45.000,-  

Dit overschot is het gevolg van het vacant zijn gedurende het hele 

jaar 2020, het verlengen van de overeenkomst pachtgronden en de 

verhuur van de pastorie aan derden. 

b. Risico-inventarisatie is nog geen start mee gemaakt in 2020 door 

de kerkrentmeesters. Wel is er door het moderamen een denktank 

opgericht die na gaat denken over de problematiek van de 

terugloop van leden van onze kerkelijke gemeente. 
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4. Samenwerking Beleidsplan 

Kerkrentmeesters 2020 

Zie Toekomstgericht Beleidsplan punt 1.b  

 

 

 

5. Communicatie Beleidsplan 

Kerkrentmeesters 2016-2020  

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 sociaal media. 

 

 

Kerkrentmeesters 2020 

a. De nieuwe website is up to date. De site is overzichtelijk en wordt 

actueel geworden. Site wordt bij gehouden door Frank van 

Steenwijk. De audio kerkdiensten zijn via internet uitgezonden via 

www.kerkomroep.nl. 

b. Door het uitzonderlijke coronajaar 2020 waren we genoodzaakt onze 

diensten via een livestream in beeld en geluid uit te zenden na een 

paar maanden helemaal geen diensten te hebben georganiseerd. Om 

dit te kunnen realiseren hadden we een kabelinternet verbinding 

nodig van Ziggo. Voor het live streamen maakten we gebruik van 

privé materiaal. Tijdens de periode van het live streamen is een 
Audio en Video werkgroep (AV) gevormd die werd gevraagd te 

adviseren over het vernieuwen van de audioapparatuur en de 

aanschaf van video-apparatuur. De AV werkgroep kwam o.a. met het 

advies een reservering te maken voor 2021 van € 35.000,- ter 

vervanging en aanschaf van alle AV apparatuur in de Kloosterkerk.  

 

 
Algemene zaken uit 2020 m.b.t. kerkrentmeesterlijk beheer: 

 

Het jaar 2020 zal de geschiedenis ingaan als een uitzonderlijk jaar. Vanaf 

begin maart was het – om besmetting met corona te voorkomen -  niet 

meer mogelijk een kerkdienst te bezoeken. Van maart 2020 t/m de zomer 

van 2020 hebben we als Kloosterkerk meegelift met de diensten die 

werden uitgezonden vanuit de Stefanus kerk in Noorddijk, waar meestal  

ds. J. Wilts voorging. Na de zomer mochten we een aantal weken met 

maximaal 30 personen de kerkdiensten bijwonen. In de herfst hebben we 

onze Kloosterkerkdiensten noodgedwongen weer digitaal moeten 

uitzenden, eerst via youtube.com en later via kerkdienstgemist.nl. 

Vergaderingen hebben vanaf maart niet meer fysiek plaats gevonden 
maar alleen via google meet.  
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In het verslagjaar 2020 waren de volgende leden betrokken bij het 

kerkrentmeesterwerk: 

Elly Lehkamp, voorzitter en tevens lid van het Moderamen. 

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. 

 
 

Het College van Kerkrentmeesters werd in haar taken bijgestaan door de 

volgende vrijwilligers: 

Lina Mensinga, kosteres. 

Ben Gelmers, coördinator organisten. 

Dirk Pijper, administrateur. 

Ben Bosch, LRP contactpersoon en tevens ledenadministrateur. 

Jan Pruim, live stream vrijwilliger. 

En daarnaast een aanzienlijk aantal, niet met name genoemde 

vrijwilligers.  

Zij doen gevraagd en ongevraagd vele werkzaamheden voor de 

Kloosterkerkgemeente. 
 

Ten Boer,  april 2021     

 
 

 


