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ANBI Transparantieverslag 2021 

De Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK) Bunschoten-Spakenburg is een Algemeen Nut Beogende 

Instelling (ANBI). Dat betekent dat ieder die een bedrag schenkt aan onze kerk of aan een zelfstandig 

onderdeel van de koepel NGK, dit als gift mag aftrekken van de inkomstenbelasting (rekening  

houdend met drempelbedragen). Bovendien is de ontvanger vrijgesteld van schenkbelasting. 

 

Elk zelfstandig onderdeel van de kerk, dus ook onze gemeente, dient online transparant te zijn over 

bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag van de gemeente.  

In dit verslag worden deze gegevens en informatie voor opgesomd, dan wel samengevat.  

 

Wanneer u vragen heeft over de gegevens zoals opgenomen in dit verslag kunt u contact opnemen  

met onze scriba mevrouw Jolanda Zwaan via scriba@ngkw.nl. 

A. Algemene gegevens  
Naam ANBI:  Nederlands Gereformeerde kerk te Bunschoten  

Telefoonnummer:  +31 (0)33 298 1911  

RSIN/Fiscaal nummer:  25.85.467 

Website adres:  www.ngkw.nl  

E-mail:  scriba@ngkw.nl   

Adres:  Van der Duyn van Maasdamlaan 6 

Postcode:  3752 GP 

Plaats:  Bunschoten 

Postadres:  Postbus 17 

Postcode:  3750 GH 

Plaats:  Bunschoten  

 
De NGK te Bunschoten is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Nederlands Gereformeerde Kerken 

in Nederland. De Nederlands Gereformeerde Kerken hebben geen statuten in de zin van artikel 2:2 lid 2 

BW maar hanteren het Akkoord van Kerkelijk Samenleven (kerkorde). Wij zijn een actieve gemeente 

waarin wordt gewerkt aan de instandhouding en uitbreiding van de levende gemeente van Jezus Christus. 

De onderlinge bemoediging en opbouw geschiedt zowel in de kerkdiensten als in kleiner verband van 

secties, kringen, clubs en verenigingen. Onze gemeente ondersteunt de zendingsvereniging van de 

Nederlands Gereformeerde Kerken. 

 

De erediensten kennen een vast patroon. De ontmoeting met de Here en het luisteren naar 

Zijn Woord is daarin altijd onze doelstelling. De Bijbelse verkondiging staat centraal omdat we geloven dat 

de Here vooral daarin met Zijn Geest tot ons spreekt. De diensten zijn doorgaans om 9.30 uur in de 

morgen en om 19.00 uur ’s avonds. Meerdere keren per jaar zijn er jeugddiensten die meestal ’s middags 

rond 16.00 uur worden gehouden. Eenmaal per kwartaal vieren we het Heilig Avondmaal.  

mailto:scriba@ngkw.nl
http://www.ngkw.nl/
mailto:scriba@ngkw.nl
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Kerkenraad 

Gasten zijn van harte welkom in onze gemeente! Wij vinden het fijn als jij met ons de Here God wilt 

ontmoeten door samen Zijn lof te zingen en te luisteren naar Zijn Woord. Gasten die Jezus Christus 

liefhebben en in hun eigen kerk gerechtigd zijn aan het Heilig Avondmaal deel te nemen, zijn bij ons 

welkom aan de tafel des Heren. 

 
Onze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit 

rechtspersoonlijkheid. De kerkorde van de Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland bevat onder 

meer bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de 

kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website 

van de landelijke kerk: https://ngk.nl/commissies/ckb/akstekst . 

 

De Nederlands Gereformeerde Kerken hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI 

gekregen onder RSIN nr. 82.17.89.788. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere 

instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op 

de Nederlands Gereformeerde kerk te Bunschoten. 

 
B. Samenstelling bestuur 
 
Binnen onze gemeente fungeren diverse organen om de gemeente te organiseren en in goede banen te 

leiden. De kern van deze organisatie is in onderstaand figuur schematisch weergegeven. 

 

 
 

Moderamen 

Het moderamen (MOD) is het dagelijks bestuur van de Kerkenraad. Alle kerkzaken worden in het MOD 

voorbereid voor de Kerkenraad en (indien mogelijk) al afgehandeld of doorgestuurd naar andere 

commissies. Het MOD is het besluitvormende orgaan met betrekking tot uitvoerende taken. Een 

secretaris/notulist wordt toegevoegd aan deze vergadering.  Het MOD vergadert maandelijks en legt 

tenminste één maal per jaar schriftelijk verantwoording af aan de Kerkenraad van het (uit)gevoerde 

beleid dat in een jaarlijkse gezamenlijke vergadering (Kerkenraad en het MOD) mondeling zal worden 

toegelicht. 

 

 

Sectie Noord Sectie Midden Sectie Zuid 

Gemeentevergadering 

Moderamen 

Scribaat 

Commissie 
van Beheer 

Pastoraat Diaconie Overige 
Commissies 

https://ngk.nl/commissies/ckb/akstekst
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De Secties zijn vertegenwoordigd in het MOD in de persoon van de voorzitter van de betreffende Sectie. 

Deze vertegenwoordiger fungeert als communicatielijn tussen het MOD en de Secties. De bedoeling is 

niet dat de vertegenwoordiger in de Secties verantwoording af legt of iets dergelijks van het (uit)gevoerde 

beleid van het MOD. Indien gewenst kan het wel toelichtend zijn. 

 

In geval van het nemen van belangrijke beslissingen, kunnen leden/voorzitters van de diverse commissies 

worden uitgenodigd voor het geven van informatie. Deze hebben geen stemrecht. Omgekeerd is het ook 

zo dat de verschillende commissies zich kunnen laten uitnodigen voor een MOD vergadering, wanneer zij 

voor hun belangrijke zaken willen bespreken met het Moderamen. 

 

Het Moderamen (MOD) bestaat uit zeven (7) leden. De leden van het MOD (bestuurlijke ouderlingen) 

worden verkozen door de gemeente en hebben 4 jaar zitting. De volgende rollen worden onderkend: 

• Voorzitter MOD / KKR (vrijgesteld van andere taken); 

• Voorzitter van de diaconie; 

• Coördinerend jeugdouderling; 

• Voorzitters van de secties, waarvan één tevens vice voorzitter MOD / KKR; 

• Minimaal 1 predikant, dan wel beiden, dan wel per vergadering in onderling overleg. (Beide 

predikanten hebben één stemmacht, mochten zij beiden aanwezig zijn en er ergens over gestemd 

zou moeten worden). 

 

Kerkenraad 

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers 

van deze gemeente. Bestuurlijke ouderlingen en pastorale ouderlingen worden gekozen door, en uit, de 

leden van de kerkelijke gemeente verkozen. Nadat de ouderlingen verkozen zijn, wordt op basis van 

behoefte – en persoonlijke voorkeur – door het MOD bepaald wie pastoraal en wie bestuurlijk worden 

ingezet. De mogelijkheid zou ook moeten bestaan dat halverwege een zittingsperiode kan worden 

geswitcht wanneer daartoe aanleiding bestaat. 

 

Eén vergaderavond per jaar waarbij het MOD verantwoording tegenover de Kerkenraad af legt van het 

(uit)gevoerde beleid. Daarboven wordt in geval van gewichtige beleidswijzigingen de Kerkenraad door het 

MOD ter besluitvorming bijeengeroepen. Er worden geen (twee)maandelijkse kerkenraadsvergaderingen 

meer belegd. Alleen in het geval van het nemen van gewichtige besluiten in beleid (bijvoorbeeld ten 

aanzien van huwelijk en samenwonen, zorg voor anders geaarde personen binnen de gemeente, 

inkrimpen/ uitbreiden van predikantsplaatsen, etc.) wordt de kerkenraad door het Moderamen bijeen 

geroepen. 

 

Drie maal per jaar wordt een toerustingsavond georganiseerd ten behoeve van de gehele Kerkenraad 

(bestuurlijk en pastoraal) en de leden van de wijkteams. Om de vergaderdruk niet al bij voorbaat onnodig 

hoog te laten zijn, is vooralsnog gekozen voor drie toerustingsavonden.  

 

De Kerkenraad legt éénmaal per jaar verantwoording af aan de gemeentevergadering betreffende de 

door haar genomen beslissingen en het gevoerde beleid binnen de gemeente. Alle belijdende leden van 

de NGK Bunschoten mogen deelnemen aan deze gemeentevergadering. Ook voor speciale zaken zoals 
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beroeping, belangrijke beleidsbeslissingen et cetera kan de kerkenraad of de moderamen de gemeente-

vergadering voor raadpleging en/of stemming bijeenroepen. 

 

Secties 

Voor de uitvoering van de kerntaken is de Kerkenraad opgedeeld in Secties. De Secties richten zich op hun 

pastorale taken onder aanvoering van de predikant en houden zich niet bezig met bestuurlijke zaken. 

Waar mogelijk worden huisbezoeken afgelegd, maar het dwangmatige daarvan (ieder jaar in ieder geval 

aan ieder gezin één bezoek) kan zo nodig worden losgelaten. De Secties bepalen zelf hoe zij het contact 

met de wijken onderhouden, met als uitgangspunt dat er wel overzicht blijft over het geestelijke niveau 

bij de verschillende gezinnen. 

 

De NGKW kent de Secties Noord, Midden en Zuid. Onder de verantwoordelijkheid van een sectie vallen 

een vastgestelde wijken binnen de gemeente Bunschoten en Eemdijk. Ook leden woonachtig buiten de 

grenzen van onze eigen gemeente vallen binnen de secties. De gegevens van de sectieraden en de 

wijkindelingen is terug te vinden in onze gemeentegids en in de Scipio-app welke toegankelijk is voor 

leden van onze gemeente.  

 

Elke Sectie wordt vertegenwoordigd door een Sectieraad. Een Sectieraad bestaat uit één predikant (of 

plaatsvervanger) en een evenredig deel van de ouderlingen, jeugdouderlingen en diakenen. De secties 

vergaderen eens per maand. Er worden geen notulen gemaakt. Afspraken m.b.t. pastorale bezoeken (wie 

bezoekt wie en wanneer) worden kort vastgelegd in een besluitenlijst, die elke maand wordt 

geactualiseerd. De rondvraag is niet bedoeld om bestuurlijke zaken aan de orde te stellen. De voorzitter 

van de sectie heeft geen eigen wijk, om op deze wijze zich hoofdzakelijk te kunnen richten op zijn taken 

binnen het Moderamen. De (pastorale) ouderlingen hebben een zitting van vier jaar en worden verkozen 

door de gemeente. 

 

Wijkteams 

Per wijk wordt een team van pastoraal zorgers samengesteld. Deze bestaat uit de wijkouderling, een 

diaken en bezoekbroeders en zusters uit het zustercontact. Bezoeken worden uitgevoerd in overleg met 

de sectie. Zitting hebben in dit team voor wat betreft de bezoekbroeders en –zusters is niet gebonden aan 

een periode. Bezoekbroeders en –zusters worden niet door de gemeente verkozen, doch worden door 

het team zelf aangedragen en voorgedragen, waarna benoeming plaats vindt door het MOD.  

Er wordt om-en-om vergaderd: de ene maand een sectievergadering en de andere maand een 

sectievergadering samen met de wijkteams. Vanwege het mogelijk grote aantal deelnemers aan de 

sectievergaderingen samen met de wijkteams, kunnen deze per avond worden opgesplitst in tijd per 3 -5 

wijken.  

 

Diaconie 

De diaconie is verantwoordelijk voor alle diaconale taken binnen de gemeente. De diaconie vergadert 

maandelijks en ontvangt alle op diaconaat betrekking hebbende brieven en stukken van het MOD, waarna 

ze deze zelfstandig afhandelt. De voorzitter van de diaconie heeft zitting in het MOD. Leden van de 

diaconie zijn vertegenwoordigd in de Secties. 
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Predikantenoverleg 

Predikanten en pastoraal werkers hebben regelmatig overleg. De frequentie en agenda van dit overleg 

wordt door hen zelf bepaald. Doel van dit overleg is het afstemmen van hun taken in de gemeente en het 

afstemmen van hun beleid met betrekking tot individuele situaties in de gemeente, waarbij niet 

gehandeld kan worden op basis van helder, door de Kerkenraad vastgesteld beleid. Met betrekking tot 

besluiten, dan wel voorgenomen handelen met betrekking tot individuele zaken, is de sectie voor hen het 

eerst aangewezen gremium waarmee wordt overlegd, dan wel wordt afgestemd, dan wel desgevraagd 

verantwoording wordt afgelegd 

 

Scribaat 

De scriba (Latijn voor schrijver) is formeel de secretaris van elke kerkelijke vergadering. De scriba maakt 

de agenda's en verslagen van de kerkenraadsvergaderingen, zorgt dat besluiten worden uitgevoerd en 

voert alle correspondentie, inclusief beheer van het postadres. Het scribaat bestaat uit één of meerdere 

scriba’s, die door het MOD benoemd zijn. Ze zijn geen lid van de kerkenraad of MOD, maar vervullen voor 

beide gremia een ondersteunende taak. 

 

Commissie van Beheer 

De Commissie van Beheer (CvB) is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de 

gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is 

eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de 

jaarrekening. 

 

Overige commissies 

De binnen de NGKW aanwezige commissies staan benoemd in de jaarlijkse Gemeentegids. Commissies en 

werkgroepen beperken zich tot beleidsuitvoering. Eventuele nieuwe beleidsvoorstellen kunnen ze 

natuurlijk wel via het MOD voorleggen. Voor de dagelijkse gang van zaken worden ze aangestuurd door, 

en plegen ze overleg met, met MOD. 

 
C. Doelstelling/visie 
 
De Nederlands Gereformeerde Kerken is een gereformeerd kerkgenootschap, in 1967 ontstaan door 

vereniging van kerken die buiten het verband van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) zijn geplaatst. 

In 1979 namen ze op hun Landelijke Vergadering te Wezep de naam Nederlands Gereformeerde Kerken 

aan. 

 

De Nederlands Gereformeerde Kerken staan in de traditie van de Reformatie: ze aanvaarden de Bijbel als 

Gods betrouwbare en gezaghebbende Woord en in de kerkdiensten staat de uitleg en verkondiging van 

de Bijbel centraal. Jezus Christus en de redding door zijn kruisdood en opstanding vormen het hart van de 

verkondiging. Tegelijk is er in de meeste Nederlands Gereformeerde Kerken ruimte voor een meer 

evangelische geloofsbeleving, hebben naast psalmen en klassieke gezangen ook opwekkingsliederen een 

ruime plaats en is er groeiende aandacht voor het werk van de heilige Geest. 

 

De NGK Bunschoten hanteert de volgende visie bij haar uitoefening van gemeente-zijn binnen de kaders 

van het AKS:  
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“Wij willen een gemeente zijn waarin broeders en zusters elkaar helpen in de groei van een 

levende relatie met de Here, zodat wij als zijn mondige kinderen in deze wereld functioneren.” 

 

De kerkenraad is er voor de geestelijke leiding aan de christelijke gemeente. Het werk van de kerkenraad 

binnen de gemeente wordt bepaald door de inhoud van met name Efeze 4: 11 en 12:  

 

“...en Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, 

om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus.” 

D. Beleidsplan 

Het beleidsplan van de Nederlands Gereformeerde Kerken kunt u vinden via deze link: 

https://ngk.nl/kerkverband/landelijk/beleidsplan. 

 
E. Beloningsbeleid 

De beloning van de predikant(en) en overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, 

kosters/beheerders, is volgens regels van de Nederlands Gereformeerde Instelling Arbeidszaken: 

https://ngk.nl/commissies/nga. Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen 

vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. 

 

F. Verslag Activiteiten 

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende 

gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. 

Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan de diaconie. Diverse activiteiten vinden plaats 

onder verantwoordelijkheid van commissies en werkgroepen, zoals de commissie van beheer, 

evangelisatiecommissie etc. 

 

De NGK Bunschoten geeft jaarlijks een gemeentegids uit. In deze gemeentegids wordt het merendeel van 

de activiteiten benoemd die door onze gemeente in het voorliggende kerkelijk jaar worden opgepakt en 

uitgevoerd. Daarnaast geeft de gids aan welke commissies, werkgroepen, personen betrokken zijn bij de 

uitvoering van deze activiteiten. Het volgende overzicht geeft een opsomming van de belangrijkste 

activiteiten van de NGK Bunschoten: 

 

1. Het organiseren van erediensten 

2. Kerkenraad en bestuurlijke functies 

• Kerkenraad 

• Moderamen 

• Commissie van Beheer 

• Predikanten en pastoraal werker 

• Ouderlingen 

• Zustercontact 

• Wijkteams 

https://ngk.nl/kerkverband/landelijk/beleidsplan/
https://ngk.nl/commissies/nga/
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• Haventeam 

3. Overkoepelende functies 

• Koster en hulpkoster 

• Scribaat 

• Boekhouding 

• Kerkelijk bureau 

• Ledenadministratie 

• Functionaris gegevensbescherming 

• Uitgifte collectebonnen 

4. Diverse voorzieningen 

• Preekvoorziening 

• Diaconie 

• Muziek/organisten 

5. Zending 

• Zending in KwaZulu Natal – Zuid-Afrika 

• Bestuur van de NGZN 

• Zendelingen en predikanten 

• Zendingscommissie Westerkerk 

6. Jongerenwerk 

• Jongerenraad 

• Jeugdwerk 18- 

i. Teams en clubs 

ii. Rock Solid 

iii. Solid Friends 

• Jeugdwerk 18+ 

i. 18+ Catechese 

ii. Belijdenis-Catechisatie 

iii. Cursus God Volgen, Hoe dan? 

iv. Belijdenis+ 

v. 20+ groep 

7. Verengingen/Kringen 

• Verenigingen 

i. Mannenvereniging Rehoboth                                         

ii. Vrouwenvereniging Door onderzoek meer kennis      

iii. Vrouwenvereniging Blijvend Belijden                                 

iv. Jonge vrouwenvereniging Manninne                                

v. Mannenvereniging E.V.A  

vi. Vrouwenvereniging A.D.A.M  

• Kringen 

• Westerkerkkoor 

8. Overige commissies 

• Uitvoeringscommissie GKv/NGK Bunschoten-Spakenburg 

• Commissie Pastoraat 
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• Commissie Jeugddiensten 

• Commissie Vieringen 

• Welkomstteam 

• Nazorgteam 

• Bijbelkringen 

• Organisatie Gemeentedag 

• Kernteam Bazaars 

• Commissie Stille Week bijeenkomsten 

• Commissie Kerstnachtdienst 

• Commissie Kinderkerstfeest 

• Doopcursus “Leve de Doop!” 

• Pre-Marriage Course – APK voor je relatie 

9. Informatievoorziening 

• Kerkblad de Sjölp 

• Website, Facebook, Twitter en Scipio 

• Kerkradio, kerktelevisie/-internet 

• Beeld- en geluidsopnamen 

• Gemeentegids 

• Beamteam 

• Postbezorging 

 

De Gemeentegids bevat persoonsgevoelige informatie in de vorm contactgegevens van gemeenteleden. 

Om die reden is dit document niet openbaar beschikbaar. 

 
G. Privacy beleid en -reglement 

De NGK Bunschoten zet zich actief in om de privacy van haar leden, gastleden en oud-leden te 

beschermen. Het privacy beleid en –reglement is beschikbaar via www.NGKW.nl.  

H. Voorgenomen bestedingen 

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande 

jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten 

of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere 

kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in 

beeld gebracht. 

I. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten 

en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk 

gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen 

niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. 

http://www.ngkw.nl/
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Baten en lasten over verslagjaar: 2020       

  Begroting Realisatie Realisatie 

  2020 2020 2019 

Baten kerk € € € 

Baten onroerend goed 10.000 10.331 11.133 

Rentebaten - 11 10 

Bijdrage bazaarcommissie 5.000 7.850 13.000 

Bijdragen gemeenteleden 480.000 498.951 497.656 

Subsidies en overige bijdragen van derden - - - 

Totaal baten (a) 495.000 517.143 521.799 

     

Lasten kerk    

Bestedingen pastoraat (predikanten/kerkelijk werker) 200.000 199.613 192.776 

Salarissen en vergoedingen (koster, organisten, etc.) 100.000 90.396 97.267 

Afschrijvingen 88.000 90.510 88.881 

Huisvestingskosten 23.500 36.168 22.310 

Kantoorkosten 10.500 9.730 10.582 

Algemene kosten 14.500 12.412 13.808 

Kosten kerkelijke activiteiten 1.000 474 2.637 

Overkoepelende organen 55.000 54.102 52.992 

Jeugdwerk 8.500 4.250 8.250 

Bijdragen zendingswerk - 8.300 8.375 

Kosten kerkblad/radio 8.000 5.705 7.396 

Rentelasten en bankkosten 25.000 25.127 31.829 

Totaal lasten (b) 534.000 536.787 537.103 

     

Resultaat kerk (totaal a-b) -39.000 -19.644 -15.304 
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 Begroting Realisatie Realisatie 

 2020 2020 2019 

Baten diaconie  €  €  € 

Opbrengst uit bezittingen - -  -    

Bijdragen gemeenteleden 32.900 39.852 32.942 

Subsidies en overige bijdragen van derden - -  -    

Totaal baten (c) 32.900 39.852 32.942 

  
  

Lasten diaconie 

Hulp eigen gemeente 3.000 1.786 3.157 

Afdracht ACD 9.000 15.195 8.382 

Afdracht Speciale doelen 4.000 4.537 3.408 

Jaardoel 9.000 10.752 10.580 

Bijdrage lokale initiatieven 2.000 613 2.329 

Afdracht stg. red een kind 3.120 - 3.120 

Tulpenactie - 1.500 - 

Zustercontact 1.000 300 1.000 

Kerstpakketten 2.000 1.918 2.400 

Bankkosten 130 118 118 

Overige algemene uitgaven - - 144 

Totaal lasten (d) 33.250 36.719 34.638 

      

Resultaat diaconie (totaal c-d) - 350 3.133 - 1.696 

 

Toelichting 

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun 

activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via vrijwillige bedragen gevraagd om hun bijdrage voor het 

werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig 

vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten 

met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk 

van de gemeente. Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm 

van salarissen voor de predikanten, eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke 

activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de 

kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, 

belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig 

personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Onder lasten van 

beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen. 


