
Voortgezette Gereformeerde Kerk Boornbergum/Kortehemmen 

 
Adres kerkgebouw:         Easterbuorren 52 9212 RA Boornbergum 

Contactadres:    scriba@gk-boornbergum.nl 

RSIN nummer landelijke kerk:    818544739 

RSIN nummer vGK Boornbergum/Kortehemmen   001026021 

 

Het bestuur van de kerk is de kerkenraad, zij bestaat uit 18 gekozen leden, namelijk: 

 14 ouderlingen 

  6 diakenen 

  1 predikant 

De zittingsduur van ouderlingen en diakenen is 3 jaar (eventueel te verlengen met max 3 jaar) 

Het dagelijks bestuur bestaat uit de preses, scriba, plaatsvervangend preses en voorzitter diaconie  

Het financieel beheer en beheer gebouwen is gedelegeerd aan de commissie van beheer, waarvan de 

leden zijn benoemd door de kerkenraad. 

 

Doelstelling: 

 
De voortgezette Gereformeerde Kerk Boornbergum-Kortehemmen wil als getrouwe leerlingen van 

onze Heer Jezus Christus het Woord belijden en verkondigen. Zij gaat daarbij uit van de Heilige Schrift 

en erkennen deze als Gods woord, daarnaast onderschrijft zij de Belijdenisgeschriften. Zij wil open zijn 

naar elkaar en de wereld en in haar liturgische vormen aansprekend zijn. Wij willen een ‘warme’ 

gemeente zijn en Jezus Christus volgen. 

In 2013 is deze missie nog eens duidelijk verwoord: Wij zijn een gemeente die God en Zijn Woord lief 

heeft boven alles en van daaruit wil omzien naar alle mensen.  

BELEIDSPLAN vGKN kerken 

– de activiteiten van de vGKN en de aangesloten kerken. 

De activiteiten van de vGKN richten zich op een aantal terreinen: 

 De verkondiging en uitleg van Gods Woord in de Kerkdiensten  

 Het pastoraat over de eigen gemeenteleden 

 In het onderwijs en de bemoediging van de eigen gemeenteleden d.m.v. 

o catechisatie 

o verenigingen 

o cursussen 

o jeugdverenigingen 

o huisbezoeken 

 Zending 

 Evangelisatie 

 Diaconaal 

o binnen de eigen Gemeente 

o wereldwijd. 



Speciale activiteiten in het jaar 2020 te Boornbergum-Kortehemmen:  

 
Behalve de gebruikelijke erediensten op zon- en feestdagen werden de volgende activiteiten 

ondernomen: 

 Vakantiebijbelweek ten behoeve van alle kinderen van de basisschool leeftijd 

 Bijzondere diensten wegens huwelijk of begrafenis 

 Enkele zangavonden op de woensdagavond 

 1x per maand kinderkerk 

 Kerstmarkt ten behoeve van muziekkorps 

 Ondersteunen ontwikkelingswerk in Roemenië door giften en daadwerkelijk bouwen, dit op 

eigen kosten van de deelnemers. Hiervoor was o.a. ook de “snertaktie”. 

 

 

- de inkomsten van de vGKN en de aangesloten kerken  

De inkomsten komen in hoofdzaak uit vrijwillige bijdragen van gemeenteleden, uit collectes en uit 

giften of legaten. 

De belangrijkste uitgaven betreffen de traktementen en pensioenen van de predikanten en de 

kosten van de erediensten [kerkgebouw, organisten, koster]. 

De kosten van Diaconie, Zending en Evangelisatie worden in belangrijke mate gedekt door de 

opbrengsten van collectes en giften voor die doeleinden. 

Voor een nadere specificatie van inkomsten en uitgaven wordt verwezen naar het financieel 

overzicht. 

 

– de beloning van bestuurders en medewerkers. 

Uitsluitend predikanten, organisten en de koster ontvangen een geldelijke beloning voor hun werk. 

Alle overige taken worden door vrijwilligers verzorgd. In voorkomende gevallen ontvangen deze een 

vergoeding van gedeclareerde onkosten, bij hoge uitzondering een vaste onkostenvergoeding, 

binnen de kaders van de belastingwetgeving. 

investeringen 2021 

In het jaar 2021 heeft de kerk een grote schilderbeurt gekregen aan de buiten zijde, ook de pastorie 

is buitenom geschilderd. Ook voegwerk aan pastorie hersteld 

In 2022 vindt er een groot onderhoud naan de CV plaats 

 

 

 

 

 

 



 

Financieel Overzicht vGKN  Boornbergum / Kortehemmen 

      

jaar 2021     

 specificatie Inkomsten uitgaven   

      
algemeen vrijwillige bijdragen 99.293    

collecten[alg] 22.785    
giften  1.650    
overige opbrengsten 3.738    
verhuur gebouwen 1.391    
overige 

 
    

    

pastoraat traktement predikant   59.314  
verg. gastpredikanten     2.580  
verg. organisten e.d.   1.228  
koffie, kantoorkosten   5.890  
gemeente opbouw   665  
pensioenverz./AOV   16.994  
Telefoon en ICT   1.268 

Quota 
 

  6.228 

gebouwen/inventaris onderhoud     3.423  
afschrijvingen     5.795  
verzekering     3.538  
schoonmaak   2.166  
energie     11.173  
overige  3.235 

reserveringen     5.000.00 

Totalen 
 

128.857 128.497 

Resultaat kerk resultaat  360   
Totaal 128.497 128.497 

Overige rekeningen 
 

    

Diaconie Collectes en gift  2.160 
 

 
Lucasontvangers     803 198  
Bloemenfonds 60 1.117 

 Bankkosten   95  
Goede doelen   1.050  
Ouderenmiddag +kerst 1.507 1.565 

Resultaat naar reserve Totaal 4.530 4.025 

    

Zending/Evangelisatie Zendingsbijdrage leden 9.151  

 Giften  1.674  

   Abonnement EB     540    
Diverse 289 

 



 Goede doelen  6.935 

 Erediensten  899 

 Bank en diverse  1.821 

 Volkskerstzang   

 Vakantiebijbelweek  310 

 Totaal 11.654 9.965 

    

Jeugdwerk Collecten 1.511  

 Aanschaf TV       549 

 Giften      910 520 

 Kinderwerk  75 

 Jongerenwerk  717 

 Kerst en erediensten  541 

 Bankkosten en diversen         670 

Tekort uit reserve Totaal 2.421     3.072 

    

Dabar Giften en acties 27.852 2.023 

 Deelnemers 450     590 

    

 Doelen in Roemenië     19.334 

 Ondersteunen lerares 2.682    3.600 

 bankkosten  139 

Resultaat toegevoegd Totaal 30.984  25.560 

aan reserve    

 


