Voortgezette Gereformeerde Kerk Frieschepalen/Siegerswoude
Adres kerkgebouw:
Tolheksleane41 9249 NP Frieschepalen
Contactadres:
scriba@vgk-frieschepalen.nl
RSIN nummer landelijke kerk:
818544739
RSIN nummer VGK Frieschepalen
001950320
Het bestuur van de kerk is de kerkenraad, zij bestaat uit 16 gekozen leden, namelijk:
 10 ouderlingen
 7 diakenen
 1 predikant
De zittingsduur van ouderlingen en diakenen is 3 jaar (eventueel te verlengen met 1 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 van Frieschepalen/Siegerswoude 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. Daarnaast wil zij contacten onderhouden met gelijkgezinde
kerkgenootschappen in de directe omgeving

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 2017 te Frieschepalen/Siegerswoude:
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
 Rommelmarkt ten behoeve van Pikulan, Stichting Kleine Kracht, The Shelter Ministries en
Roemenië, stichting Charis

- 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, ].
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 en organisten 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.

Financieel overzicht VGKN
Jaar: 2017 Kerk: Frieschepalen/Siegerswoude
Specificatie
Algemeen

Pastoraat

Vrijwillige bijdragen
Collecten (alg)
Giften
Overige bijdragen
Verhuur gebouwen
Overige

Inkomste
n

Uitgaven

56.590
11.257
937
3.872
8.923
3.126

Traktement
predikant
Verg
gastpredikanten
Verg organisten e.d.
Bijzondere diensten
Pensioenvoorz/AOV
Overige

46.032
2.900
1.813
0
5.687
1.382

Gebouwen/inventari
s
Onderhoud
Verzekeringen
Energie

8.703
825
4.474

Lasten kerkdiensten Diaconie
Zending
Jeugdwerk
Overige

409
347
900
1.645

Quota
Diverse kosten
84.705

In 2017 was er een
financieel tekort van
€ 2790. Dit is
aangevuld uit de
algemene reserves.

2.350
10.028
87.495

