
Beleidsplan 2018 Kerkrentmeesters   Protestantse Gemeente Blankenham 
 
GEMEENTE 
 
De Protestantse Gemeente Blankenham wil bouwen aan een toegankelijke gemeenschap die 

uitnodigend is voor iedereen. Dus ook voor niet-leden. Daarin zoeken we met elkaar naar 

samenhang en verbinding. Naar binnen- en naar buiten gericht. Allereerst in onze eigen 

kerkelijke gemeente. Daarnaast met andere kerkelijke gemeenschappen of organisaties in 

onze omgeving. Daarbij willen we binnen de algehele samenleving ver weg en dichtbij 

dienstbaar zijn voor mensen van buiten de kerkgemeenschap.  

Onze motivatie voor het bouwen aan een hechte en toegankelijke gemeenschap halen we 

uit de Bijbel. 

Het accent van het gemeentelijk deel van het beleidsplan ligt bij het financieel beheer en de 
geldwerving. 
Daarnaast wordt aandacht besteed aan het beheer van het kerkgebouw inclusief de inventaris en 
aan de personele zaken. 
 
1. WERVING VAN BIJDRAGEN: 
 
Vrijwillige bijdrage: ieder jaar doet onze gemeente mee met de actie Kerkbalans. In principe 
worden alle leden van onze gemeente benaderd. Zij, die te kennen hebben gegeven niet mee te 
willen doen, worden niet benaderd. 
 
De verwachtingen t.a.v. het toekomstig geefgedrag is, gezien de afgelopen jaren, zo dat het aantal 
toezeggingen ongeveer gelijk zal blijven. De hoogte van de bedragen zal licht stijgen. 
Om de jaarlijkse stijging van de onkosten het hoofd te kunnen bieden, zal er actie worden 
ondernomen om de betrokkenheid te vergroten.  
We denken hierbij aan meer voorlichting en betrokkenheid van de niet-kerkelijke gemeenteleden 
en dorpsbewoners 
We zullen ook in de komende jaren mee blijven doen aan de actie Kerkbalans. Na afloop van de 
actie worden de toezeggers zo snel mogelijk persoonlijk op de hoogte gebracht van het bereikte 
resultaat. 
De bedragen die binnenkomen via de collecten en de giften zullen, naar wij hopen, gelijk blijven of 
stijgen. 
De collecten voor het quotum, die o.a. gehouden worden met Pasen en Oudjaar  worden door 
middel van acceptgirokaarten geïnd. 
 
 
2. FINANCIEEL BEHEER: 
 

• Jaarlijks worden een begroting en een financieel verslag opgesteld. De begroting wordt 
gemaakt door het college van kerkrentmeesters, het jaarverslag door de Stichting Kerkelijk 
Bureau Salland, waar ook de loonadministratie voor de koster worden verzorgd. Regelmatig 
wordt een meerjarenraming gemaakt. 

• De dagelijkse administratie, zoals periodieke betalingen en het behandelen van de 
binnengekomen stukken en de ledenadministratie, wordt door de kerkvoogdij zelf uitgevoerd 
en is in handen van een gemeentelid. 

• Het beheer van de landerijen en het innen van de pacht is uitbesteed aan het K.K.G., Kantoor 
der Kerkelijke Goederen, te Amersfoort. De rentmeester dient, in voorkomende gevallen, ook 
van advies. 

 



 
 
Beleid t.a.v. het beheer: 
 
Als land vrij komt van pacht, zal worden bekeken wat het meest gunstig is : verkoop, verpachten of 
uitgeven in erfpacht. 
Door de gemeente en de diaconie zijn de volgende afspraken gemaakt t.a.v. het beheer : 

• bij opnieuw verpachten van landerijen zal de regel zijn dat deze landerijen in het openbaar te 
pacht worden aangeboden aan de doopleden en belijdende leden van de Protestantse 
gemeente te Blankenham. Via loting zal de pachter worden aangewezen. Er kunnen echter 
redenen zijn om over te gaan tot onderhandse verpachting. In deze ( uitzonderings- )gevallen 
achten de kerkrentmeesters zich verplicht, niet hiertoe over te gaan dan na overleg met het 
Regionaal College voor de behandeling van Beheerszaken Overijssel-Flevoland. 

• Bij eventuele verkoop van de landerijen zullen aan de koper geen eisen worden gesteld. 
 
Fondsen en voorzieningen 
 
Het college van kerkrentmeesters heeft een aparte rekening voor het onderhoud van het 
kerkgebouw: n.l. het onderhoudsfonds. Er wordt getracht gelden aan deze fondsen toe te voegen 
door het houden van collecten en door de verkoop van diverse artikelen. 
 
Voor het onderhoud aan het kerkgebouw is er een meerjarig onderhoudsplan opgesteld voor de 
periode van 2015 tot en met 2020, door Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen in Overijssel en 
Flevoland. 
Op basis van dit plan is er subsidie verleend door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed van het 
Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 
 
Het onderhoud van het monumentale kerkorgel, welke in 2012 is gerestaureerd, 
wordt jaarlijks uitgevoerd door orgelmakerij Bakker en Timmenga te Leeuwarden. 
 
 
Gebruik gebouw en faciliteiten 
 
Voor het gebruik van het kerkgebouw anders dan de wekelijkse eredienst wordt de kerk ter 
beschikking gesteld voor onder andere trouw- en rouwdiensten. Voor deze faciliteiten wordt een 
passende kostendekkende vergoeding berekend. 
 
Gebruikelijk is om bij rouwdiensten een collectebus aan het hek bij de begraafplaats te hangen. 
 
 
3. PERSONELE ZAKEN. 
 
De predikant is voor 0.6 fte deel werkzaam in de gemeenten Kuinre en Blankenham. Hij/zij is voor 
0.3 fte beschikbaar voor Blankenham. De kosten, verbonden aan de predikantsplaats komen voor 
50% ten laste van de gemeente Blankenham en voor 50% ten laste van de gemeente van Kuinre. 
 
We hebben een koster in dienst voor 30 uur per maand. Bij wijziging van deze situatie zal zeker 
gekeken moeten worden of deze functie behouden kan blijven of dat er gekeken moet worden 
naar andere mogelijkheden. 
 
 
 
 



                                                                   
We hebben al jaren vier organisten, die beurtelings de gemeentezang begeleiden. Zij krijgen 
hiervoor een bescheiden onkostenvergoeding. Eénmaal per jaar komen de organisten en de 
kerkrentmeesters van Kuinre en Blankenham bij elkaar om het rooster op te stellen en de 
onderlinge kontakten te onderhouden. We laten hen regelmatig weten zeer erkentelijk te zijn voor 
hun onmisbare werkzaamheden binnen onze gemeente. 
 
Tot nu toe was het zo dat we als Protestantse gemeente te Blankenham ons financieel hebben 
kunnen redden.  
Als we willen behouden wat we nu hebben : een gedeeltelijke predikantsplaats en de wekelijkse 
eredienst, dan zullen we ons bewust moeten zijn dat de offervaardigheid vergroot dient te 
worden. Het ledental daalt immers langzaam maar zeker en de kosten zullen blijven stijgen. 
 
 
OVERIGE 
 
Sinds 1994 wordt het kerkgebouw multifunctioneel gebruikt. Op de monumenten- 
dagen worden o.m. kunstexposities georganiseerd, die veel bezoekers trekken. Ook zijn in de kerk 
concerten gegeven waarvan de opbrengsten op de rekening van het onderhoudsfonds gestort 
worden. 
Vanwege de bijzonder goede akoestiek wordt de kerk ook verhuurd voor het opnemen van cd’s.  
 
 
Aantal belijdende leden: 24 
Aantal doopleden: 44 
Aantal predikanten:  1 
Bankrekeningnummer: NL08 RABO 0361 2765 08 
 
 
 
 


