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Protestantse gemeente Barneveld  

  

 

 

Beleidsplan Protestantse Gemeente Barneveld, 2021-2023  

Inleiding  

In 2012 is de Protestantse Gemeente Barneveld (PGBarneveld) ontstaan uit het samen gaan van de 
Gereformeerde Bethelkerk en de Hervormde deelgemeente Immanuëlkerk, die beide deel uitmaken 
van de Protestantse Kerk in Nederland. Direct daarna is er een beleidsplan opgesteld voor de nieuw 
gevormde PGBarneveld voor de jaren 2012-2017. Na afloop van die periode is er een actualisatie 
opgesteld die heeft geleid tot een document waarin de missie en de visie van de PGBarneveld zijn 
geformuleerd. Voor wat betreft de eredienst, het pastoraat, diaconaat en het beheer heeft er geen 
fundamentele wijziging plaats gevonden en zijn de uitgangspunten zoals in het beleidsplan 2012-
2017 beschreven nog steeds van toepassing. Deze actualisatie was tevens gebaseerd op een eerder 
genomen besluit  om als PGBarneveld gebruik te gaan maken van één kerkgebouw en het andere 
kerkgebouw te verkopen. In het verlengde van die missie en visie is dit beleidsplan voor de jaren 
2021-2023 opgesteld. Er is bewust gekozen voor deze periode van ruim 2,5 jaar omdat we als 
PGBarneveld in september 2021 het vernieuwde kerkgebouw, de Emmaüskerk, in gebruik gaan 
nemen. De ervaringen die we als geloofsgemeenschap in de twee jaren daarna beleven en ervaren, 
vormen vervolgens de bouwstenen voor een nieuw beleidsplan voor de vier daaropvolgende jaren 
(2023-2027). In de loop van 2023 kunnen we ook een meer gefundeerde visie ontwikkelen op de 
beschikbare financiële middelen ten dienste van de PGBarneveld. We hebben dan zicht op de 
effecten van de COVID-19 pandemie en de inkomsten nu we als PGBarneveld vanuit één kerkgebouw 
inhoud geven aan onze missie en visie. 

In dit beleidsplan wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan de missie en visie en de uitwerking 
van de vier kernwoorden die daarbij centraal staan met de daarbij behorende beelden. Daarna gaan 
we in op de thema’s eredienst, pastoraat, diaconaat en beheer. 
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Missie en visie  

De missie van de PGBarneveld kan als volgt worden geformuleerd:  

De Protestantse Gemeente Barneveld biedt ruimte om je te laten inspireren door het woord van God 
en je te verbinden met andere mensen door het goede te delen en te zorgen, daar waar dat nodig is.  

Aan deze missie is vervolgens een slogan gekoppeld, te weten  

Protestantse Gemeente Barneveld: laat je raken. 

In de missie staan vier kernwoorden centraal, te weten: Inspireren, verbinden, delen en zorgen.  

Bij deze vier kernwoorden zijn beelden gezocht die passen bij deze vier kernwoorden en die zijn 
gebruikt bij de uitwerking van de kernwoorden. Naast beelden is ook nagedacht hoe deze vier 
kernwoorden zichtbaar kunnen worden in het gebouw, de Emmaüskerk. Dit is bij ieder kernwoord, 
naast het beeld ook vermeld. Deze vier kernwoorden staan in directe verbinding met de aloude 
belijdenis van de kerk: 

Wij geloven één, heilige, apostolische, katholieke kerk. 

Inspireren  

We kijken naar het vierde woord: katholiek. In de geloofsbelijdenis die we in de kerk vaak zingen is 
katholiek ooit vervangen door “christelijk”. Kennelijk vond ons voorgeslacht, na de reformatie, dit 
begrip te veel lijken op de “Rooms-Katholieke” Kerk. Maar katholiek betekent niets anders dan 
“algemeen”, “over de wereld verspreid”. Het gaat dus in de kerk over het geloof zoals alle christenen 
dat belijden. Zoals wij ons geloof in onze gemeente belijden zijn we niet de enigen. Overal op aarde 
komen christenen op zondag samen. En dat doen zij al bijna 2000 jaar lang om de naam van de Heer 
te belijden en hebben mensen geprobeerd het geloof te verwoorden in geloofsbelijdenissen en 
andere geloofsdocumenten.   
 
De PGBarneveld staat in diezelfde traditie van alle eeuwen en alle plaatsen. We richten ons dus naar 
die oorspronkelijke geloofsbelijdenissen en luisteren naar wijze woorden van de mensen voor ons en 
laten ons daardoor inspireren. Het geeft een veilig en zeker gevoel dat we mee opgaan in de stroom 
van gelovigen. We luisteren en leren van alles wat onze medegelovigen, toen en nu, zeggen. Maar… 
wij weten ook dat wij in de 21e eeuw leven. Zo weten we bijvoorbeeld wat de wetenschap ons leert 
over het ontstaan van de aarde, erkennen we dat er in de bijbeluitleg nieuwe inzichten zijn gekomen, 
begrijpen wij dat onze tijd andere vragen stelt dan de wereld van 2000 jaar geleden en weten we dat 
antwoorden van de Bijbel niet per se antwoorden zijn op onze vragen van vandaag. Dat betekent dat 
wij ook willen geloven in onze tijd, dat we zoeken naar Bijbelse antwoorden die ons vandaag iets 
zeggen. We proberen het evangelie te vertalen naar onze tijd en kijken hoe de Bijbel kan aansluiten 
op onze vragen en onze beleving. We scheppen ruimte voor andere, modernere vormen van geloven 
zoals meditatie en kunst. We bespreken met elkaar boeken over modern geloven en zoeken contact 
met andersdenkenden en andersgelovigen. Als gemeente balanceren we dus tussen traditie en 
vernieuwing.  

Als we kijken naar het beeld van de bomen dan zien we een bloeiende boom. Het nieuwe, jonge 
leven spat ervan af. Maar aan de takken is ook duidelijk te zien dat het een oude boom is die al vele 
jaren heeft geleefd. Zo willen we als pgb, vanuit de traditie, in deze tijd bloeien en geloven.  
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De inspiratie wordt in de Emmaüskerk zichtbaar door de toepassing van glas, in de stiltekapel en de 
aanwezigheid van kunst en de mogelijkheid tot exposities rondom een bepaald thema. 

 

Verbinden  

De eenheid ligt in de belijdenis ‘Jezus is Heer’. Hij is de kern waar alles om draait. Hij is het die de 
bijbel tot één geheel maakt. Alle verhalen vormen een uitleg van wat die belijdenis betekent, waar 
zijn Naam voor staat. Die belijdenis maakt ook de kerk, onze gemeente tot een eenheid. De 
gemeenschap van de mensen die in de Geest van Jezus één zijn. Zoals Paulus schrijft: ‘er zijn geen 
Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen, jullie zijn allemaal één in Christus’. Die 
eenheid is een geschenk van God, niet iets wat we zelf voor elkaar moeten boksen. Hij maakt ons tot 
het ene lichaam van Christus. Wie bij Jezus hoort, hoort bij elkaar. Maar ……die eenheid wist de 
verschillen tussen mensen niet uit. Integendeel, in die ene gemeenschap is daar alle ruimte voor. 
Iedereen kan daar zijn zo anders, zo uniek zijn als hij, zij is. Zoals in die ene bijbel vele, uitlopende 
stemmen klinken, de psalmen, de profeten, de evangelieschrijvers, enzovoort. Ieder krijgt de ruimte 
om zijn, haar eigen inbreng te hebben. Ja, we hebben die verschillen nodig om rijkdom van die ene 
belijdenis te belichten. Niemand heeft de waarheid daarvan in pacht, samen zoeken we daarnaar. 
Dat maakt ons een open gemeenschap, die grote waarde hecht aan het geloofsgesprek maar die wel 
verbonden met elkaar is en blijft.  

In de afbeelding is er de eenheid van het bos. En tegelijk het grote verschil tussen de ene boom en de 
andere. En de zon die schijnt, die kan ik zien als de Geest van Jezus die licht en leven geeft. De 
afbeelding gaat over één, eenheid, waar dan in een spanningsboog de verschillen tegenover staan.  
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Het verbinden wordt in de Emmaüskerk zichtbaar door onder meer de twee kerkzalen die ruimte 
bieden aan verschillende vormen van vieringen. De twee kerkzalen zijn verbonden via de 
ontmoetingsruimte. 

 

Delen  

De afbeelding die bij dit kernwoord hoort, is een verbeelding onze gemeente als apostolisch of 
missionair. Dan kun je denken aan de apostelen, de leerlingen van Jezus die naar buiten gingen en in 
woord en daad getuigenis gaven van hun ervaringen met Jezus. In onze gemeente keren we steeds 
terug naar hun getuigenis zoals het te vinden is in de bijbel. Anders gezegd: we keren steeds terug 
naar de bron, onze inspiratie,  van waaruit we kerk zijn: de levende God. Zo blijven we verbonden 
met de oorsprong van kerk; en zo is er continuïteit met de kerk van vroeger, naar de kerk van de 
toekomst toe. En tegelijk volgen we de apostelen die de wereld in gezonden worden. In het geloof 
dat God ook ons uitzendt, ons tot zijn ambassadeurs maakt. In de afbeelding staat het woord ‘delen’, 
we delen wat we zelf ontvangen hebben. Ja, de enige manier om het te ontvangen is door het te 
delen. We zijn openhartig wanneer we vertellen over wat ons in het geloof bezielt. En tegelijk 
dringen we niets op, we zijn bescheiden in onze opstelling. We proberen niet anderen met de haren 
bij onze zaak te sleuren. Maar als er zich een kans, een gelegenheid voor doet om te getuigen, te 
delen, doen we dat. Ook in wat we doen, kunnen we rekenschap afleggen van ons geloof. In de 
omgang met onze buren, met alle mensen die op ons pad komen, in de hulp die we bieden zonder 
meer, zonder daar een prijskaartje aan te hangen. Die hoeven niets terug te doen, hoeven ons geloof 
ook niet te onderschrijven. Dan leggen we in onze daden getuigenis af van ons geloof in de ene Heer.   

Bescheiden, we dringen onze hulpvaardigheid niet op. Openhartig, de anderen mogen weten dat we 

er voor hen willen zijn. De boom in de afbeelding belichaamt die beide kanten. Hij is er, duidelijk, 

zichtbaar, met een heel eigen karakter. En tegelijk geeft zijn vorm hem een bescheiden karakter.  
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Het delen wordt zichtbaar in de Emmaüskerk doordat het gebouw een duidelijke uitstraling heeft als 
kerk maar wel open staat naar de omgeving en dus verbonden is met de wereld om haar boodschap 
te delen. 

 

Zorgen  

Het tweede woord dat in de oude geloofsbelijdenis wordt genoemd is het woord “heilig”. We 

hebben allemaal wel gehoord van de heiligen zoals de Rooms Katholieke kerk die kent. Bijzondere 

mannen of vrouwen die elk op hun eigen wijze het geloof handen, voeten en woorden hebben 

gegeven. Maar heilig heeft soms ook een bijklank gekregen en dan gaat het soms lijken op zoiets als 

schijnheilig. Mensen die beweren gelovig te zijn, maar die er vervolgens niet naar handelen. Zij doen 

de kerk en het geloof geen goed.  Als we het woord heilig zouden vertalen dan betekent het zoiets 

als “apart”. Met andere woorden anders zijn dan de anderen. Als we dan naar de Bijbel kijken dan 

zien we hoe Jezus ons telkens weer leert dat het er niet om gaat dat we de eerste willen zijn, dat we 

op de eerste plek willen zijn, dat we rijk en machtig worden. We moeten niet zijn zoals velen in de 

wereld zijn, maar anders. Jezus leert ons dat we elkaar moeten dienen en elkaar vanuit ons geloof 

moeten helpen. We doen dat door naar elkaar om te zien en elkaar te dienen. Als we zo in staan voor 

elkaar worden we bijna vanzelf “de gemeenschap der heiligen”, mensen die elkaar nabij zijn, zorgen 

voor elkaar, en zo de naam van God waarmaken “Ik ben er”.  

Als we kijken naar het beeld van de bomen, dan zien we een heel bos. Het is duidelijk dat de bomen 

bij elkaar horen. In het bos vinden de afzonderlijke bomen bescherming tegen de wind en andere 

gevaren. Maar elke boom groeit op zijn eigen manier ten hemel en is daarin vrij.  
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Het zorgen wordt zichtbaar in de Emmaüskerk door de aanwezigheid van de grote 
ontmoetingsruimte maar ook van de vele mogelijkheden tot ontmoeting en gesprek in de kleinere 
zalen. 

 

De uitwerking in de thema’s 

De eredienst  

In de eredienst gaat het om de ontmoeting met God en met elkaar. We worden bemoedigd en 

toegerust tot dienstbetoon; uitgedaagd en getroost; weggevoerd uit wat ons gevangen houdt en 

geroepen tot een nieuwe gemeenschap. Daarbij hechten we aan een zorgvuldige liturgie, waarin 

zowel ruimte is voor traditie als vernieuwing. Ergens tussen behoudzucht en vernieuwingsdrang 

willen we onze weg zoeken Hoewel de kern van de eredienst voor velen te vinden is in de 

Woordverkondiging, spelen rituelen en verbeelding een steeds grotere rol in de beleving van de 

eredienst. De beamer speelt daarbij een niet onbelangrijke rol. De inbreng van deze techniek vraagt 

echter wel om een voortdurende bezinning op de verhouding tussen vorm en inhoud.  De eredienst 

is een zaak van de gehele gemeente. Gelukkig kunnen we constateren dat er een grote inbreng is van 

gemeenteleden bij de invulling van de verschillende diensten. Naast de voorgangers en organisten 

als eerste uitvoerenden zijn bij de eredienst betrokken de leiding van de kindernevendienst, de 

lectores, de commissie voor liturgisch bloemschikken en op gezette tijden de cantor en onze eigen 

kerkkoren. Daarnaast zijn er de bijzondere diensten die met ZWO, diaconie of jeugddienstcommissie 

worden voorbereid.  
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Elke zondag wordt er een ochtend- en een avonddienst gehouden. Daarnaast biedt de tweede 
kerkzaal de mogelijkheid om in de ochtend ook andere vormen van vieren aan te bieden. De 
avonddienst biedt ruimte om aandacht te schenken aan de verschillende doelgroepen maar ook aan 
de verschillende vormen van diensten. Te denken valt aan diensten voor senioren, jongeren, vespers, 
leerdiensten, avondgebeden etc. Zowel de ochtend- als de avonddienst biedt ruimte om aandacht te 
schenken aan de vier kernwoorden zoals hiervoor beschreven. 
 
Het thema eredienst past bij elk van de vier kernwoorden. We worden geïnspireerd door de 
verkondiging, zijn als gemeente met elkaar verbonden, delen met elkaar het Brood en de Wijn en 
kunnen voor elkaar zorgen door belangstelling voor elkaar te tonen. 
 
Het pastoraat, elkaar ontmoeten in het Licht van God  

  

Een pastoraal gesprek kan zomaar en overal plaatsvinden; op straat, thuis, in de kerk, tussen 

gemeenteleden en met mensen die geen lid zijn van de gemeente. Pastoraat is daarmee iets van ons 

allen, want het is daar waar mensen, vanuit de Liefde van Christus, aandacht geven aan elkaar. Ten 

diepste gaat het hierbij om het (levens)verhaal van de ander. In dat verhaal van mensen zit vaak veel 

verlangen naar godservaring. Mensen zoeken en verlangen naar de belofte van het Koningschap van 

God: heelheid, eenwording, verzoening, betrokkenheid. Vooral voor mensen in periodes van 

kwetsbaarheid, ziekte, relatieproblemen, ouderdom, kan dit extra merkbaar zijn. In het pastoraat 

gaat het vervolgens om het (h)erkennen en/of helen van deze breuken. Natuurlijk mag ook de 

vreugde en mogen de momenten van geluk in het pastoraat niet vergeten worden. Ook bij geboorte, 

huwelijk en andere feestelijke gebeurtenissen is het goed als de kerk aanwezig is. Zo wordt er met 

elkaar een verbinding gezocht tussen het verhaal van mensen en het Verhaal van God.   

  

Pastoraat vindt zijn basis in God zelf. Hij gaat ons als Vader voor door het leven en de tijd en verbindt 

zich zo met de levens van een ieder van ons. Hij ontmoet ons in zijn Zoon Jezus Christus die ons 

bevrijdt en ons de weg wijst naar Zijn Koninkrijk. Hij roept ons tot elkaar door zijn Geest die ons 

inspireert, stimuleert en zijn gaven geeft. Wij zijn elkaar gegeven als kinderen van God. Daarom zijn 

wij - ieder op zijn of haar plaats - geroepen tot ontmoeting en zorg voor elkaar in liefde en vrijheid. 

We geloven dat in dit omzien naar elkaar God zich met ons verbindt tot heelwording en bevrijding 

van ons leven. Deze roeping reikt verder dan de grenzen van onze kerkelijke gemeente, want Gods 

liefde is wereldwijd en alles omvattend.  

  

Het pastoraat wordt in de PGBarneveld op een tweetal manieren inhoud gegeven. In eerste instantie 

het pastoraat op basis van een geografische indeling. Hierbij is te denken aan een vorm van 
eerstelijnszorg, zoals nodig is (of kan zijn) bij overlijden en rouw, ernstige ziekte, echtscheiding 
en pastoraat rond geboorte en huwelijk. De gemeente is daartoe verdeeld in vier wijken. Aan 
iedere wijk is een wijkpredikant en een ouderling verbonden die zich inzetten voor het pastoraat in 
de betreffende wijk. Samen met de wijkdiaken vormen zij het wijkteam (kernteam) voor die wijk. 
Daarnaast kennen we het doelgroepenpastoraat. Hierbij is de gemeente opgedeeld in een vijftal 
doelgroepen met als hoofdkenmerk een bepaalde leeftijd. Voor elke pastoraatsgroep is er een 
predikant beschikbaar en soms ook een ouderling die in samenwerking met andere gemeenteleden 
activiteiten kan ontplooien en organiseren die in eerste aanleg specifiek voor de betreffende 
doelgroep zijn bedoeld mede met het oog op het bevorderen van het omzien naar elkaar.  
 
Het pastoraat komt terug in de kernwoorden delen en zorgen. In het pastorale gesprek kunnen we 
wat ons bezig houdt delen en kunnen we voor elkaar zorgen.  Daarnaast verbindt het pastoraat de 
gemeenteleden met de PGBarneveld. De activiteiten van het Pastoraal Team zijn grotendeels 
uitvoerend. In de komende periode willen we daarbij de volgende accenten aanbrengen:  
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1. Speerpunt: jonge gezinnen  
De volgende ideeën worden in de komende periode geagendeerd en verder uitgewerkt in het 
Pastoraal Team m.b.t. het (meer) actief betrekken van jonge gezinnen: 
o doopouders; na de doop in gesprek blijven en actief betrekken, gesprekskring vormen;  
o instapdienst voor 4 jarigen organiseren, als vervolg om voor ieder gedoopt kind een druppel 

o.i.d. op te hangen in de nog in te richten ‘doophoek’ in de Emmaüskerk (daardoor blijven 
kinderen in beeld); 

o koffie drinken na de dienst uitsplitsen en nader te bepalen, bijvoorbeeld, jonge gezinnen, per 
wijk/buurt uitnodigen in een zaal;   

Van belang is goede informatie en communicatie (‘marketing-achtige activiteiten’). Eigen A4 op de 
site van de kerk met specifiek wat we bieden aan jonge gezinnen + data + contact-persoon e.d.  
 
2. Het (geloofs)gesprek aan gaan / bezoeken (van nader te bepalen groepen)  
In dit speerpunt nemen we ook de (na) zorg mee van de groep te lijden heeft van de coronamaat-
regelen.  De uitvoering ligt bij: predikanten, ouderlingen, wijkcontactpersonen, seniorenbezoekers, 
rondbrengers van samenloop… 
o present zijn als kerkgemeenschap; 
o bij doop, huwelijk en belijdenis: Wat kan jij bijdragen in de gemeente  opbouw? 
o Bij bijvoorbeeld de technici: vaak jonge mensen, waardoor ze binnen de kerk een duidelijk mooie 

taak hebben; 
o laagdrempelig contact maken met groepen, ook buiten de kerkgemeenschap, bijvoorbeeld 

middenstanders/ondernemers;  
 
3. Pioniers(achtige) activiteiten ondernemen 
Meer alternatieve vormen om met elkaar (verder) in contact te komen, geloofsgesprekken op gang 
brengen, gedacht wordt:  
o  In retraite gaan (klooster) 
o aanhaken bij wat mensen bindt en boeit; deel iets over je hobby, als katalysator om het gesprek 

op gang te brengen; 
o uitnodigen voor leuke en gezellige sport- en creatieve activiteiten zoals fiets- en wandeltochten 

om tot een (geloofs)gesprek te komen 
o een zinvol doel in de omgeving ondersteunen, bijvoorbeeld als leden van de kerk iets voor een 

zorgboerderij doen, sociale werkplaats e.d.; 
o samen eten, iedere eerste dinsdag van de maand  
 
4. Verbinden 
Naast activiteiten gericht op een bepaalde doelgroep is het ook belangrijk om in het kader van 
gemeenteopbouw diverse doelgroepen met elkaar te ‘verbinden’ en bruggen te slaan: 
o tussen jong en oud; elkaar interviewen en daardoor elkaar beter leren kennen/verstaan;  
o via leuke spelvormen (kop & schoten, trek een naam e.d.) mensen die elkaar (nog) niet zo goed 

kennen, met elkaar in contact brengen  
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Het diaconaat  

  

De opdracht van het College van Diakenen is samen te vatten in de term ‘dienstbaarheid’. Deze 
dienstbaarheid wil het College van Diakenen vertalen in ‘dienstbaar zijn’ door in de kerk en in de 
wereld te delen wat haar aan gaven is geschonken, te helpen waar geen helper is of hulp tekortschiet 
en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. De visie hierbij is dat de gehele 
christelijke gemeente een roeping heeft om oog en oor te hebben voor:   
 

in het bijzonder de verachte en veronachtzaamde (groepen van) mensen, die verdrukt worden of in de 
knel geraakt zijn, de toestanden in de maatschappij, die bovenstaande veroorzaken of verergeren.  
Met de bedoeling om samen met hen als naaste verdrukking en knelsituaties te bestrijden en elkaar 
te bemoedigen in de blijdschap van kleine deeloverwinningen met het uitzicht op de grote 
overwinning van Jezus en zijn Koninkrijk.   
  

Uitgangspunten hierbij zijn:   

Luisteren: naar de noden en de inzichten van mensen, groepen en volken, die hulp ontvangen en 

kijken vanuit de positie van de hulpontvanger.  Gelijkwaardigheid: van hulpgever en 

hulpontvanger   

Solidariteit: partij kiezen voor mensen zonder rechten door de stem te verheffen tegen het onrecht 

dat hen wordt aangedaan.   

Barmhartigheid: bewogen zijn met hen die lijden door armoede, onrecht, achterstelling en ziekte of 

omdat zij op de vlucht zijn.   

Naastenliefde: de naaste liefhebben als uzelf; dit in praktijk brengen is Godsdienst, de vervulling van 

het tweede grote gebod.   

Gerechtigheid: het opsporen van, het verzet tegen en het veranderen van situaties waarin 

verdrukking, armoede, achteruitstelling en onmenswaardige scheefgroei ontstaan.   

Wederkerigheid: hulpverlener en hulpvrager nemen samen besluiten over wat er gebeuren moet.  

Inspiratie: door Gods Woord, met name door de tekst in Matteüs 25 vers 40, waar Jezus zegt: “Ik 

verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of 

zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.”  

 

Binnen de Diaconie zijn de kernwoorden delen en zorgen als vanzelfsprekend aanwezig. Maar door te 
delen en te zorgen zijn we verbonden met elkaar en kunnen gemeenteleden geïnspireerd worden 
door het werk van de Diaconie. Daarbij hanteren we 3 thema's: 
 

1. Zorg in de eigen gemeente 
2. Zorg in de regio/bredere gemeente. Met onder andere steun bij het Diaconaal Netwerk 

Barneveld en de commissie Helping Hands. 
3. Zorg voor de wereld. Met onder andere de commissies ZWO en HOOP. 

 
De diaconie heeft voor het jaar 2021 een begroting opgesteld. Ter toelichting daarop schrijft zij: “in 
begroting van de Diaconie over 2021 is er van uit gegaan dat de gevolgen van Covid-19 voor 
kerkelijke activiteiten en noodzakelijke diaconale steun ook in het begin van 2021 nog gevoeld 
worden. Gelukkig heeft de Diaconie een vermogensbuffer, verkregen uit erfenissen. Deze wordt de 
laatste jaren al ingezet om de diaconale taken van onze kerk te kunnen bekostigen. Dat zal ook in de 
jaren 2021-2023 gebeuren. Voor 2021 wordt begroot dat er € 18.000,00 van dit vermogen nodig is 
om tekorten te dekken”. Er is geen meerjarenbegroting opgesteld. Op de volgende pagina is de 
begroting voor 2021 weer gegeven. 
 



10 
 

Opbrengsten en Baten 

Opbrengsten levend geld     23.000 
Door te zenden collecten en giften    11.000  
Totaal baten A       34.000 
 
Uitgaven en Kosten 

Verplichtingen/bijdragen aan andere organen    3.600 
Kosten beheer, administratie en archief     1.400 
Rentelasten/bankkosten         500 
Diaconaal werk plaatselijk    17.000 
Diaconaal werk regionaal/landelijk     1.000  
Diaconaal werk wereldwijd    17.500 
Afdrachten door te zenden collecten en giften  11.000 
Totaal lasten       52.000 
                  
Resultaat verslagjaar                 -18.000 
 
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen 
Onttrekkingen bestemmingsreserves   18.000 
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen 18.000 
 
Resultaat naar Algemene reserve             0 

 
 
Het beheer en de financiën, het college van Kerkrentmeesters  

  

In mirabilia credimus, sed ne budget pro eis 
 
Het College van Kerkrentmeesters is belast het beheer van de gelden en de roerende en onroerende 
eigendommen van de PGBarneveld. Hierbij valt te denken aan de Emmaüskerk met de inventaris en 
de overige gebouwde eigendommen. Voor het financiële beheer wordt jaarlijks een begroting 
opgesteld en aan de kerkenraad ter vaststelling aangeboden. Na afloop van het jaar wordt  een 
jaarrekening opgesteld waarin verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beheer.  
Deze jaarrekening wordt door een onafhankelijke kascommissie gecontroleerd en van commentaar 
voorzien waarna deze wordt vastgesteld door de kerkenraad van de PGBarneveld en vervolgens 
gepubliceerd conform de ANBI-richtlijnen. 
 
Voor de eigendommen wordt een meerjarig onderhoudsplan opgesteld. Tevens beheert het College 
van Kerkrentmeesters o.a. de verzekeringsportefeuille en de energiecontracten. 
Door een zorgvuldig (financieel)beheer kan de PGBarneveld als financieel gezond  worden  
aangemerkt. Uitgangspunt hierbij is dat in de visie van het College van Kerkrentmeesters samen 
kerk-zijn ook inhoudt, je samen inspannen om de kerk levend te houden. Dit betekent ook een 
zekere financiële inspanning voor de leden. De lasten moeten samen (naar draagkracht) gedragen 
worden zodat de uitgaven en inkomsten in balans zijn en blijven. Hierbij moet wel een kanttekening 
worden geplaatst. Uit de begroting die is opgesteld voor het jaar 2021 en de doorkijk naar de jaren 
2022 en 2023 blijkt dat er, bij gelijkblijvend beleid en ongewijzigde personele bezetting  in die jaren 
naar een tekort wordt  afgestevend. Wel moet worden opgemerkt dat deze begroting en 
meerjarenbegroting is opgesteld voorafgaand aan de actie Kerkbalans 2021. In hoeverre de hoop 
gerechtvaardigd is  dat na  het in gebruik  nemen van de Emmaüskerk en het einde van de COVID-19 
pandemie het gemeente-zijn weer volop aan de gang  komt met als gevolg hogere opbrengsten moet 
blijken uit de resultaten van de actie Kerkbalans in de komende jaren. 
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 2023 2022 2021 
BATEN    
Vrijwillige bijdragen 361.250 370.500 380.000 
Solidariteitsfonds 5.500 5.750 5.750 
Collecten 22.900 23.000 19.500 
Giften 12.000 12.500 11.000 
Huuropbrengsten 70.200 67.700 79.725 
Interestopbrengsten - - - 
Overige opbrengsten 18.750 18.500 11.000 

Totale baten 490.600 497.950 506.975 

    
LASTEN    
Predikanten en kerkelijke medewerkers 385.500 379.500 421.500 
Kosten onroerende zaken 72.975 71.875 40.425 
Algemene kosten 32.200 31.900 40.750 
Diverse kosten gemeente-ijn 17.800 17.250 19.000 
Verplichte afdrachten 27.750 28.000 28.250 
Rente en afschrijvingen 2.850 2.800 3.250 

Totale lasten 539.075 531.325 553.175 

    
Resultaat voor bijzondere baten en lasten -/- 48.475 -/- 33.375 -/- 46.200 

    
Bijzondere baten 2.000 7.500 6.000 
Bijzondere lasten 1.000 2.000 8.000 

Per saldo een bate/last 1.000 5.500 -/- 2.000 

    

 
Het werk van het College van Kerkrentmeesters komt tot uiting in de kernwoorden  beheren,  
inventief omgaan met de mogelijkheden en zoeken naar nieuwe mogelijkheden. 
 
Het College van Kerkrentmeesters streeft naar een kerkelijke gemeente waarbij iedereen zich 
betrokken voelt en vanuit deze betrokkenheid zijn of haar verantwoordelijkheid voor de gemeente 
neemt. Dit leidt tot de volgende speerpunten: 

- (blijven) zoeken naar mogelijkheden om te bezuinigen op de uitgaven en naar mogelijke 
nieuwe inkomstenbronnen. Hierbij kan het college ook anderen inspireren; 

- een maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering. Resulterend in een (financieel) gezonde 
bedrijfsvoering en een sluitende (meerjaren)begroting; 

- een goed budgetbeheer. 
 

 

 

Barneveld, april 2021 

 


