Voortgezette Gereformeerde Kerk Noordwolde
Adres kerkgebouw:
Dwarsvaartweg 1 8391 MH Noordwolde
Contactadres:
scriba.kerknoordwolde@gmail.com
RSIN nummer landelijke kerk:
818544739
RSIN nummer VGK Noordwolde
802221932
Het bestuur van de kerk is de kerkenraad, zij bestaat uit 8 gekozen leden, namelijk:
 4 ouderlingen
 4 diakenen
De zittingsduur van ouderlingen en diakenen is 4 jaar (eventueel te verlengen met 1 jaar)
Het dagelijks bestuur bestaat uit de preses, scriba 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:
Onze missie:
Onder leiding van de Heilige Geest en als Bijbelgetrouwe geloofsgemeenschap:





dienen wij God;
maken wij Jezus bekend;
zien om naar elkaar en onze naasten;
groeien wij in geloof.

Onze visie:
Door het vaststellen van een beleidsplan en het daarin benoemen, vaststellen en uitvoeren c.q.
invullen van gedefinieerde kernpunten, zullen wij in staat zijn invulling aan onze missie te geven.

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 2016 te Noordwolde:
We onderscheiden de volgende diensten:








De zondagse erediensten, met daarbij in de morgendienst de wetslezing en in de
avonddienst de geloofsbelijdenis. Streven is om tweemaal per jaar een leerdienst met
nabespreking te organiseren. Tijdens de morgendienst is er kindernevendienst. Voorafgaand
aan de kindernevendienst is er een moment van aandacht voor de kinderen en wordt er een
kinderlied gezongen.
Gezinsdiensten. Deze diensten kenmerken zich door laagdrempeligheid en inbreng van de
kinderen of de kindernevendienst.
Jeugddiensten welke in zowel de morgen- als de avonddienst gehouden kunnen worden. Het
streven is om eenmaal per maand een jeugddienst te houden, georganiseerd door de jeugd,
bij voorkeur onder leiding van jeugdpastors.
Zangdiensten met medewerking van bands, zanggroepen of andere muzikanten. Deze vinden
eenmaal per maand in de avonddienst plaats.
Openluchtdiensten. De zogenaamde Spokeplasdiensten welke in de zomervakantie worden
gehouden.

- 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 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

Noordwolde 2016

specificatie
algemeen

pastoraat

gebouwen/inventaris

vrijwillige bijdragen
collecten[alg]
giften
rente
overige bijdragen
verhuur gebouwen
overige

40,00

5.364,00

1.072,00
5.138,00
9.767,00
2.375,00
1.092,00

onderhoud
verzekering
druk- en bankkosten
energie
overige

1.580,00
488,00
1.033,00
2.162,00
921,00

825,00

1.450,00

615,00
300,00
250,00

quota
div. kosten

Positief Resultaat

20.084,00
10.193,00
437,00
3.486,00

traktement predikant
verg. gastpredikanten
verg. organisten e.d.
bijz. diensten
pensioenverz./AOV
overige

diaconie
evangelisatie/zending
jeugdwerk
overige

reserveringen
reserveringen

Inkomsten uitgaven

1.200,00

bestemd
algemeen
2.008,00
35.940,00 35.940,00

Positief resultaat is
toegevoegd aan reserves

