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Beleidsplan Protestantse Gemeente te Ulrum-Niekerk-Vierhuizen  
2020-2024 
 
“Zet de deuren van de kerk wijd open! 
  We willen een kerk zijn voor het dorp en de omgeving” 
 

 
 
 
Profiel van de gemeente 
De Protestantse Gemeente te Ulrum-Niekerk-Vierhuizen is onderdeel van de Protestantse 
Kerk Nederland. In 2015 is de gemeente ontstaan uit de fusie van de Gereformeerde 
kerk Ulrum en de Hervormde Gemeente Ulrum-Niekerk-Vierhuizen. 
De protestantse gemeente te Ulrum c.a. is een geloofsgemeenschap met Jezus Christus 
als Heer. 
Door de verschillende achtergronden is de gemeente veelkleurig. Het geloof is de basis 
van het kerkelijk functioneren. De bijbel inspireert ons en wijst ons de weg in geloof en 
dagelijks leven. Iedereen is welkom. Ieders inbreng is waardevol. 
We gaan respectvol met elkaar om en geven elkaar de ruimte.  
 
Ruim 500 mensen staan ingeschreven bij de kerk, ongeveer 70% van de gemeente is 60 
jaar of jonger. (Gebaseerd op cijfers LRP oktober 2019) 



2 

 

Beleidsplan 2020-2024     Protestantse Gemeente Ulrum-Niekerk-Vierhuizen 

 

 

 
Visie op gemeente zijn 
 
We vinden het belangrijk dat we met elkaar de boodschap van het Evangelie vieren en 
het Woord van God uitgelegd krijgen en dit uitdragen. De wekelijkse kerkdienst op 
zondag is hiervoor een voorwaarde. Deze diensten moeten aansprekend zijn voor 
jong en oud. 
 
 
Veel aandacht is er en moet er zijn voor het omzien naar elkaar, we willen een 
kerkgemeenschap zijn waar jong en oud zich thuis voelt en met elkaar 
verbonden.  
Naast het bezoekwerk zullen we binnen het pastoraat op zoek moeten naar nieuwe 
vormen om de mensen met de predikant/kerkelijk werker en met elkaar in contact te 
brengen. 
 
 De gemeente neemt haar plaats in, in de dorpsgemeenschap, die aan het veranderen is. 
Samen met anderen willen wij ons inzetten voor een dorp met toekomst. De komende 
jaren zullen we moeten onderzoeken hoe onze kerkelijke gemeente en onze 
kerkelijke gebouwen hierbij een rol kunnen spelen. 
 
In het beleid van de komende jaren zullen de accenten komen te liggen op: 
 
-Aanbieden van aansprekende kerkdiensten en activiteiten voor jong en oud 
  Hoofdstuk 1: Kerkdiensten 
  Hoofdstuk 6: Vorming en toerusting 
 
-Omzien naar elkaar 
  Hoofdstuk 1: Rondom de kerkdiensten 
  Hoofdstuk 2: Jeugdwerk 
  Hoofdstuk 3: Pastoraat 
  Hoofdstuk 4: Diaconie 
 
 -Plaats van de kerk in de dorpsgemeenschap 
  Hoofdstuk 5: College van Kerkrentmeesters 
  Hoofdstuk 7: Kerk en omgeving 
 
 
Bijlage 1: De feitelijke gegevens 
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Beleidsplan 
 
Hoofdstuk 1. 
Kerkdiensten 
 
Rondom de kerkdienst 
Voor de kerkdienst worden de mensen bij de hoofdingang van de kerk en in het 
Ontmoetingscentrum welkom geheten en ontvangt men de nieuwsbrief. Dit wordt als 
zeer positief ervaren. 
Na afloop van de dienst staat de predikant in het Ontmoetingscentrum om de 
kerkgangers een hand te geven. Sinds september 2018 staat er een ouderling bij de 
hoofdingang van de kerk om de mensen na afloop van de dienst een hand te geven. Dit 
op verzoek van gemeenteleden. 
Voor de dienst is er koffie voor belangstellenden. De eerste zondag van de maand is er 
koffiedrinken na de kerkdienst voor iedereen in Ontmoetingscentrum, overige zondagen 
is er informeel koffiedrinken na de dienst in de hal van Ontmoetingscentum. 
 
 
Kerkdiensten, huidige situatie 
De kerkdiensten kennen min of meer een vaste liturgische opzet. We volgen meestal het 
Oecumenisch leesrooster. Onze predikant en kerkelijk werker gaan regelmatig voor in de 
dienst, daarnaast maken we gebruik van gastpredikanten. 
De variatie in prediking wordt als positief ervaren. 

 We vieren vier keer per jaar het Heilig Avondmaal, waarvan éénmaal lopend. 
 Vanaf januari 2020 wordt de schriftlezing verzorgd door gemeenteleden.  
 De kerkdiensten worden als traditioneel ervaren, met name jongeren zien graag 

wat andere liederen gezongen; Kinderlied van de nevendienst komt regelmatig uit 
bundel “Hemelhoog”. 1e en 3e zondag van de maand wordt lied voor de dienst uit 
deze bundel gezongen (uitgezocht door de jeugd) 

 
 
De bijzondere dienstencommissie verleent haar medewerking aan de diensten rondom 
o.a. Pasen, startzondag, Oogstdienst, Eeuwigheidzondag, Kerst. 
Ook de zendings- en evangelisatiecommissie zorgt voor ondersteunende activiteiten 
tijdens diverse kerkdiensten. 
Voor de kinderen tot 4 jaar is tijdens de kerkdienst de mogelijkheid tot kinderopvang 
Voor de kinderen van 4-12 jaar is er kindernevendienst. 
Voor de jeugd van 12-18 is er 6-8 maal per jaar een tienerdienst in de jeugdsoos 
Aan het eind van het schooljaar wordt er in een kinderdienst door de kinderen van groep 
8 de overstap gemaakt van de kindernevendienst (afscheid) naar de tienerdiensten 
(welkom)., de zogenaamde “Overstapdienst” 
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Kerkdiensten: wensen voor de komende jaren 2020-2025 

 Huidige basis is uitgangspunt voor de toekomst 
 Minstens éé maal per jaar een dienst met gelegenheidsformatie Yadah o.l.v. Dia 

Werkman. 
 Opzetten van combo ter begeleiding van enkele kerkdiensten 
 De gemeente meer bij de leef- en geloofswereld van de tieners en de 

jongvolwassenen betrekken door 2x per jaar een jeugddienst te organiseren 
tijdens een reguliere ochtenddienst 

 'De tieners een plek in de gemeente bieden door te ondersteunen/helpen 
faciliteren dat er 2x per jaar een eigen dienst wordt georganiseerd op de 
zondagavond 

 Twee kinderdiensten 
 Minstens één keer per jaar wordt er (bij voorkeur in het voorjaar) een 

gebedsdienst gehouden waarbij onder orgelspel de voorbeden praktisch worden 
gebeden, bijvoorbeeld door een kaarsje te branden voor iemand, een 
gebedsbriefje te schrijven die later wordt verbrand, en/of een steen bij het kruis 
te leggen (uiteraard kunnen hier andere vormen aan toe worden gevoegd of in de 
plaats van komen).'  

 Naast de overstapdienst er naar streven jaarlijks nog een kinderdienst te houden, 
bijvoorbeeld kind&school dienst  

 Tweejaarlijks, in december, top 2000 kerkdienst organiseren 
 

 
Hoofdstuk 2. 
Jeugdwerk 
 
Doelstelling van het jeugdwerk is om de jongeren bij de kerk te blijven betrekken, door 
de geloofsoverdracht te brengen op een manier die hen aanspreekt.  
 
Jeugdwerk huidige situatie 
Twee jeugdouderlingen en een kerkelijk werker zijn hiervoor actief, met vele vrijwilligers 
zorgen zij voor de invulling van onder andere de kindernevendienst, tienerdiensten en de 
huiscatechese. 
-Kinderopvang: Voor de kinderen tot 4 jaar is tijdens de kerkdienst  
-Kindernevendienst: Voor de kinderen van 4-12 jaar  
-Tienerdienst: Voor de jeugd van 12-18 is er 6-8 maal per jaar, in de jeugdsoos 
-Er zijn ongeveer 6x per jaar gespreksgroepen voor 16+ onder leiding van een    
jeugdouderling 
-Er is een groep “rondom 20”, zij komen bij elkaar onder leiding van de   kerkelijk werker 
-Er zijn twee leeftijdsgroepen voor de huiscatechese, gegeven door vrijwilligers 
-belijdeniscatechese wordt jaarlijks aangeboden door predikant 
-Jaarlijks doet de jeugd mee aan YMCA-actie, Sirkelslag en Try-axY 
-sinds 2018 wordt er op verzoek van jeugd aan de Paaschalenge meegedaan 
-sinds 2018 wordt er Kinderpaaswake voor is voor de kinderen en hun papa's/mama's, 
opa's/oma's, vriendjes/vriendinnetjes georganiseerd 
-Ongeveer 9x per jaar knutselmiddag voor kinderen van de lagere school. 
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Jeugd- en jongerenwerk: wensen voor de komende jaren 2020-2025 

 Huidige basis is uitgangspunt voor de toekomst. 
 De jeugdactiviteiten vragen inzet van vele vrijwilligers. Voldoende vrijwilligers 

vinden en houden en behouden van twee jeugdouderlingen zijn hiervoor van groot 
belang.   Bij het vinden, houden en behouden van vrijwilligers moeten we tieners en 
jongvolwassenen erbij betrekken.  

 Paas- en Kerstproject Kindernevendienst dienen alle aandacht te krijgen in de 
kerkdienst. 

 Jeugdraad nieuw leven in blazen: In de jeugdraad zitten de coördinator van de 
kinderoppas, de voorzitter van de kindernevendienst, de leiding van de 
catechisatiegroepen, de leiding van de tienerdiensten, de leiding van de 16+ en de 
leiding van de Rondom 20, samen met de kerkelijk werker, de jeugdouderlingen en 
de beheerder van de jeugdpot. De jeugdraad komt 2x per jaar bij elkaar om het 
jeugdwerk te bespreken en indien nodig af te stemmen op elkaar, ervaringen uit te 
wisselen, nieuwe ideeën op te doen en eventuele problemen te bespreken. 

 Contact leggen met de basisschool om te kijken of er animo is voor een 
kind&schooldienst 

 
 

Hoofdstuk 3. 
Pastoraat 
 
Pastoraat; huidige situatie 
In het pastoraat hebben zitting: Predikant, kerkelijk werker en wijkouderlingen 
De kerkelijke gemeente is opgedeeld in vijf wijken. 
De pastorale zorg voor de wijk is toevertrouwd aan een wijkteam bestaande uit een 
ouderling, een diaken en wijkmedewerkers. Ouderlingen krijgen ondersteuning van 
wijkmedewerkers. 
De werkzaamheden zijn omschreven in het protocol: “Taakomschrijving van een 
wijkteam”. 
 
Binnen het pastoraat is er extra aandacht voor ouderen en zieken. Bij ernstige ziekte en 
bij overlijden is er begeleiding door de predikant/kerkelijk werker en ouderlingen 
Bloemen uit de kerk worden wekelijks door wijkmedewerker of ouderling bezorgd bij 
iemand uit de kerk. Dit kan zijn ter bemoediging of met felicitatie. 
 
De kerkenraad verwacht niet van de predikant, kerkelijk werker en/of de ouderlingen dat 
alle ingeschreven leden met een zekere regelmaat te bezoeken.  Het is echter wel het 
streven dat de kerk contact onderhoudt met alle leden.  
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Pastoraat : wensen voor de komende jaren 2020-2025 
 Huidige basis is uitgangspunt voor de toekomst. 
 Met het pastorale werk willen we bereiken dat de huidige pastorale taken 

behouden blijven.  
 We zullen op zoek moeten naar nieuwe vormen van mensen in contact brengen 

met de predikant/kerkelijk werker/ouderling; 1x per twee jaar wijkavonden 
organiseren 

 De koffieochtenden in de zomervakantie voorzien in behoefte, minimaal 3x; kijken 
of dit uitgebreid kan worden 

 Nieuwe vormen van elkaar ontmoeten organiseren door onder anderen jaarlijks 
BBQ bij de boer, na overstapdienst in zomer en Running Dinner in najaar 

 Voldoende ouderlingen en wijkmedewerkers aantrekken en behouden 
 Jaarlijks pastorale dag bezoeken met ouderlingen en andere belangstellenden 
 De ledenadministratie moet kloppen. Ouderlingen moeten over juiste gegevens 

van de ingeschrevenen in hun wijk kunnen beslissen. 
 

Hoofdstuk 4 
Diaconie 
 
Diaconie: huidige situatie 
De diaconie haar doelstelling is zich zo breed mogelijk inzetten voor mensen in nood; 
geen groepen worden buitengesloten in deze hulpvraag. De aandacht wordt hierbij 
verdeeld over mensen binnen de kerkelijke gemeente en daarbuiten; zowel plaatselijk, 
landelijk als wereldwijd. 
Diaconie is verantwoordelijk voor de wekelijkse collectes tijdens de kerkdiensten. 
Daarnaast organiseert de diaconie jaarlijks een kerst – en paasbroodmaaltijd voor 
ouderen, alleenstaanden en allen die zich welkom voelen. 
De diakenen is de dienst van tafel en brood toevertrouwd. 
De diaconie bestaat uit 5 personen.  
De diaconie houdt de inkomsten en uitgaven zorgvuldig bij en legt daarover 
verantwoording af aan de kerkenraad door het overleggen van de jaarstukken. 
 
Diaconaat: wensen voor de komende jaren 2020-2025 
 

 Huidige basis is uitgangspunt voor de toekomst. 
 Om te kunnen voldoen aan deze hulpvraag zullen we zo nodig gemeenteleden, 

waaronder ook jeugdleden gaan betrekken bij de mogelijk verschillende projecten 
 Diaconie wil gaan werken met een jaarthema, waarbij geld ingezameld wordt voor 

één bepaald doel.  
 Jaarlijks diaconale dag bezoeken met diakenen en andere belangstellenden 
 Voldoende diakenen aantrekken en/of behouden, zodat uitvoering van de taken te 

allen tijde gewaarborgd blijven.   
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Hoofdstuk 5 
College van Kerkrentmeesters 
 
College van kerkrentmeesters: Huidige situatie 

Het college van kerkrentmeesters bestaat uit drie ouderlingen-kerkrentmeesters en twee  
Kerkrentmeesters. Het wordt in zijn werkzaamheden ondersteund door een aantal leden. 
De administratie is in handen bij een vrijwilliger uit de gemeente. 
Doelstelling is een gezonde financiële gemeente waarin inkomsten en uitgaven met 
elkaar in evenwicht zijn. 
Gebouwen 
Mensen zijn tevreden over het kerkgebouw. Het wordt functioneel gebruikt voor 
kerkdiensten, begrafenissen en concerten. 

 De Goede Herderkerk en het Ontmoetingscentrum worden intensief gebruikt. De 
gebouwen worden goed onderhouden om achterstallig onderhoud te voorkomen. 
Het kerkgebouw wordt jaarlijks door monumentenwacht gecontroleerd. 

 In 2018 is afgezien van overdracht van de kerk aan SOGK. De Kerk is 
onlosmakelijk verbonden met het Ontmoetingscentrum en dit maakte overdracht 
financieel zeer onaantrekkelijk. 

 In 2017 is binnenkant kerk geheel geschilderd in oorspronkelijke kleuren. 
 In 2017 is groot onderhoud gepleegd aan orgel en in 2018 is dankzij schenking 

orgel helemaal in goede staat hersteld. 
 In 2018 is 6-jarig onderhoudsplan opgesteld voor de kerk; kosten 97.925 euro 

           Inmiddels is subsidie toegekend van 46.454 euro. Jaarlijks wordt planning voor  
          het onderhoud gemaakt. 

 In 2019 is het Ontmoetingscentrum gerenoveerd. 
Overige bezittingen 

 De begraafplaats in Vierhuizen is eigendom van de kerk 
 Ca. 50 ha. landerijen, in eigendom van de kerkelijke gemeente, worden langdurig 

verpacht. 
Personele zaken en administratie 

 Predikant is verbonden aan gemeente voor 40% 
 Kerkelijk werker is verbonden aan gemeente voor 40% 

 
College van kerkrentmeesters: wensen voor de jaren 2020-2025 

 Huidige basis is uitgangspunt voor de toekomst. 
 Voldoende ouderling/kerkrentmeesters en kerkrentmeesters aantrekken en/of 

behouden, zodat uitvoering van de taken te allen tijde gewaarborgd blijven.   
 Zorgen voor sluitende begroting 
 Onderzoeken of er administratieve verlichting kan plaatsvinden door taken 

boekhouder onder te brengen bij administratiekantoor 
 Mensen hebben kerken in Ontmoetingscentrum (tijdens verbouwing kerk in 2017) 

als positief ervaren. Als de gemeente krimpt en de stookkosten toenemen is 
kerken in Ontmoetingscentrum reële optie.  

 Onderhoudsplan 2018-2024 wordt uitgevoerd 
 De toiletgroep verdient aandacht: opknappen en rolstoeltoegankelijk maken1e 

deel archief GK en HG is overgebracht naar Groninger Archieven (2017). Tweede 
deel in 2024 klaar maken voor verzending. Dit is deel archief HG en GK tot aan de 
fusie in 2015. Alleen archief PG te Ulrum-Niekerk-Vierhuizen blijft dan lokaal ter 
beschikking. 

 Ledenadministratie actueel houden 
 Gebouwen inzetten voor het dorp; zie ook Hoofdstuk 7 “kerk en omgeving” 
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Hoofdstuk 6 
Vorming en toerusting 
 
Vorming en toerusting: Huidige situatie 
Jongeren: zie jeugdwerk 
Volwassenen:  
-Binnen de gemeente zijn twee groeigroepen actief 
-Zendings- en Evangelisatiecommissie organiseert jaarlijks in de wintermaanden   
volwassencatechese. 
-In de zomer organiseren predikant en kerkelijk werker minimaal drie koffieochtenden 
voor ouderen. 
-Eens in de twee jaar worden wijkavonden georganiseerd onder leiding van 
predikant/kerkelijk werker. 
 
Vorming en toerusting: wensen voor de jaren 2020-2025 

 Huidige situatie is basis voor de toekomst 
 
 
Hoofdstuk 7 
Kerk en omgeving 
 
De gemeente neemt haar plaats in, in de dorpsgemeenschap, die aan het veranderen is. 
Samen met anderen willen wij ons inzetten voor een dorp met toekomst. De komende 
jaren zullen we moeten onderzoeken hoe onze kerkelijke gemeente en onze kerkelijke 
gebouwen hierbij een rol kunnen spelen. 
 
 
Kerk en omgeving: Huidige situatie 
Overleg met andere kerkelijke gemeenten 
-Enkele malen per jaar overleggen voorzitters kerkenraad Protestantse Gemeente 
Zoutkamp, Leens-Mensingeweer en Ulrum-Niekerk-Vierhuizen op informele wijze. 
Doel: leren van elkaar en kijken of er vormen van samenwerking mogelijk zijn 
-Diaconieën van bovengenoemde drie gemeenten gaan overleg opstarten om te komen 
tot vormen van samenwerking.  
Gebouwen inzetten voor het dorp 
-Kerk en ontmoetingscentrum worden regelmatig gebruikt voor begrafenisdiensten voor 
mensen die niet bij onze gemeente zijn ingeschreven. Mooi dat gebouwen dienstbaar 
kunnen zijn voor mensen uit het dorp 
-Ontmoetingscentrum is echt ontmoetingsplek bij onder andere jaarlijkse Creamarkt, 
intocht Sint Nicolaas. 
-In Ontmoetingscentrum wordt veel vergaderd door de kerk maar ook door EHBO en 
vinden er wekelijkse koor repetities plaats. 
 
Kerk en omgeving: wensen voor de jaren 2020-2025 

 Jaarlijks een aantal concerten inplannen 
 Overleg opstarten met Dorpsbelang hoe onze gebouwen een grotere rol van 

betekenis kunnen zijn voor dorp 
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Bijlage 1; de feitelijke gegevens  bij:  
Beleidsplan Protestantse Gemeente te Ulrum-Niekerk-Vierhuizen  
2020-2024 
 
1 Inwoner- en ledental 
De Protestantse gemeente Ulrum c.a. omvat de dorpen Ulrum, Niekerk, Vierhuizen en 
Houwerzijl. Ulrum is het grootste dorp. 
Aantal inwoners per dorp (1.1.2020 bron gem. Hogeland) ) 
Naam dorp Aantal inwoners 
Ulrum 1350 
Niekerk    60 
Vierhuizen  210 
Houwerzijl  230 
Totaal 1850 
 
De Protestantse gemeente Ulrum c.a. bestaat uit (peildatum oktober 2019) 
ingeschreven 
Belijdende leden 273 
Doopleden 171 
Overig 66 
Totaal 510 
 
2 Leeftijdsopbouw van de kerkelijke gemeente 
Peildatum oktober 2019: 
Leeftijdsopbouw van de kerkelijke gemeente 
Leeftijdscategorie Aantal % van totaal 

   0-20 jaar  113  22 
21-40 jaar  80  16 
41-60 jaar  150 39 
61-80 jaar  135  26 
81-100 jaar   32  6 
totaal  510 100 
 
3 Godsdienstigheid en kerkelijk grensverkeer 
Naast de Protestantse kerk is er in Ulrum een Gereformeerde kerk Vrijgemaakt (GKV 
Jaarlijks wordt samen de kerstnachtdienst georganiseerd voor het dorp. 
Sinds 2019 vindt er meerdere malen per jaar informeel overleg plaats tussen de 
voorzitters van de kerkenraad van de Protestantse gemeentes Zoutkamp, Leens-
Mensingeweer en Ulrum. 
4 Participatie 
Uit de cijfers onder 1.2. kunnen we opmaken dat ongeveer 30% van de bevolking van de 
genoemde dorpen betrokken is bij de PKN gemeente Ulrum–Niekerk-Vierhuizen.  
Ruim 20% van de leden van de kerkelijke gemeente bezoekt regelmatig de kerkdienst. 
Voor de georganiseerde activiteiten worden goed bezocht . 
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Vacatures in commissies en kerkenraad konden tot nu toe steeds worden opgevuld. Wel 
is duidelijk dat de vijver waarin gevist wordt, steeds kleiner wordt.  
Binnen de kerk zijn diverse commissies actief. We noemen 
 zending- en evangelisatiecommissie 
 bijzondere dienstencommissie 
 commissie kindernevendienst/jeugdwerk 
 preekvoorziening 
 organisten voorziening 
 kostersvoorziening 
 welkomstcommissie 
 koffievoorziening na de kerkdienst 
 website, nieuwsbrief, Protestantse kerkbode 
Al deze vrijwilligers werken in directe opdracht en onder verantwoordelijkheid van de 
kerkenraad 
 
5 Communicatie tussen de kerkenraad en de gemeente 
De leden van de gemeente moeten zo goed mogelijk geïnformeerd worden over wat er 
gaande is binnen de gemeente. 
 Maandelijks wordt er een verkort verslag van de kerkenraadsvergadering in het 

kerkblad “Kerkgetij”, gepubliceerd. 
 De onder 1.5. genoemde commissies kunnen gevraagd worden regelmatig verslagen 

van hun werkzaamheden in Kerkgetij te vermelden 
 De weekbrief, welke voorafgaand aan de kerkdienst wordt uitgereikt, is wordt erg 

gewaardeerd. Deze wordt ook bezorgd bij de mensen in de verzorgingstehuizen te 
Leens en Kloosterburen. In deze weekbrief kan de kerkenraad ook mededelingen 
kwijt. 

 Jaarlijks wordt er een gemeenteavond gehouden waar de financiële verslagen worden  
toegelicht, indien nodig kan er een extra gemeente avond worden belegd om de 
gemeente te informeren. 

 De kerkenraad moet er voortdurend attent op zijn om open en vaak met de 
gemeente te communiceren.  
 

6 De gemeente structuur 
De samenstelling van de kerkenraad is enkelvoudig: ordinantie 4-6 
De kerkenraad wordt gevormd door de ambtsdragers van de gemeente. 
In de kerkenraad zijn vertegenwoordigd: kerkrentmeesters, ouderlingen, diakenen. 
Het dagelijks bestuur van de kerkenraad wordt gevormd door: de voorzitter, de scriba, 1 
ouderling, 1 kerkrentmeester en 1 diaken. 
Het werk van ambtsdragers moet inzichtelijk zijn, ambtsdragers moeten weten welke 
taken zij krijgen en hoe die er uit zien.  
Het College van kerkrentmeesters wordt in zijn taak ondersteund door een 
administratiekantoor. 
 
 
 
7 Taak en werkwijze predikant(en) en/of kerkelijk werker 
Predikant. Belangrijkste taken zijn: voorgaan in erediensten, (crisis)pastoraat, 
beleidstaken. 
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Kerkelijk werker. Belangrijkste taken zijn pastoraal bezoekwerk, begeleiden jeugdwerk) 
en voorgaan in erediensten.  
 
8 Financiën 
De Financiën van de gemeente zijn net voldoende voor het gewone kerkenwerk. De 
gebouwen (kerkgebouw en Ontmoetingscentrum) zijn gerenoveerd in afgelopen jaren. 
Inkomsten komen uit vrijwillige bijdrage en uit bezittingen. 
 
 
 
 


