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Publicatiestukken 2021 

A. Algemene gegevens  
 

Naam ANBI:  Gereformeerde Kerk te Nijkerk 
Telefoonnummer 
(facultatief): 033-2458398 

RSIN/Fiscaal 
nummer:  002716823 

Nummer Kamer van 
Koophandel 
 
Website adres: 

76425819 
 
www.kruiskerknijkerk.nl  

E-mail: kerkenraad@kruiskerknijkerk.nl  
Adres: Venestraat 44  
Postcode:  3861 BX  
Plaats:  Nijkerk 
 
De Protestantse gemeente te Nijkerk is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse 
Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 
artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, 
getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. 
 
De missie van de Gereformeerde Kerk Nijkerk is een gemeenschap te zijn van Jezus 
Christus waar mensen thuiskomen, God eren en samen meebouwen aan Zijn Koninkrijk. 
 
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en 
bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde. 
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, 
de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en 
andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke 
kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.  
 
De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI 
gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit 
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kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de 
Protestantse gemeente te Nijkerk. 
 
 

B. Samenstelling bestuur 
 

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de 
ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 38 leden, die worden 
gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. 
 
Het College van kerkrentmeesters telt 6 personen is verantwoordelijk voor het beheer van de 
financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale 
aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de 
goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie 
leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de 
vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling 
van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9). 
 
 

C. Doelstelling/visie 

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en 
belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar 
ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën. 

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene 
heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël 
geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.  

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het 
Woord te horen en te verkondigen.  

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de 
Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige 
God, Vader, Zoon en Heilige Geest. 

Zie verder: artikelen I t/m IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en 
gemeente”. 

Een missie is tijdloos. Een visie is dat niet. In onze visie beschrijven wij waar wij de komende 
jaren accenten willen leggen. De hieronder beschreven visie is bedoeld als gewenst beeld van de 
Gereformeerde Kerk Nijkerk in 2022.  
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Onze visie is: “We willen een gastvrije gemeente zijn, waar iedereen zich thuis voelt. We zijn een 
gemeente voor jong en oud, en willen de ontmoeting tussen de generaties stimuleren. We 
hechten veel waarde aan ‘omzien naar elkaar’, en nodigen alle leden uit daaraan deel te nemen. 
Gemeenteleden dragen hun steentje bij aan de bouw van God ’s Koninkrijk. Dat geeft een 
prachtige basis om op voort te bouwen. Tegelijkertijd zien wij dat er nog veel meer mogelijk is. 
Dat is ook de insteek van onze visie: voortbouwen op het positieve dat er al is en ons richten op 
de leiding van God ’s Geest”.  
 
 

D. Beleidsplan 

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: 
https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/  
zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet” 
 
Op de website www.kruiskerknijkerk.nl vindt u het beleidsplan en het jaarplan van onze 
gemeente. 

 

E. Beloningsbeleid 

De beloning van de predikant(en)  van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling 
rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk 
werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in 
Nederland’. 
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: 
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland 
 

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun 
werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. 

 

F. Verslag Activiteiten 

De jaarrekening is gebaseerd op de boekhouding van het Kerkelijk Bureau en de administratie van 
de verschillende commissies welke onderdeel uitmaken van de Gereformeerde Kerk Nijkerk. De 
jaarrekening is tot stand gekomen door de externe accountant, die een samenstellingsverklaring 
heeft verstrekt bij de jaarrekening 2021 van de Gereformeerde Kerk Nijkerk. 

De Financiële Adviescommissie, bestaande uit twee personen, heeft ten behoeve van de 
jaarrekening 2021 specifieke werkzaamheden uitgevoerd. De bevindingen en observaties 
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voorvloeiende uit deze werkzaamheden zijn besproken met de voorzitter en de penningmeester 
van het CvK. De commissie rapporteert haar bevindingen aan de Kerkenraad. De verklaring van 
de commissie vindt u terug in het jaarrapport bij de ‘Verklaring Financiële Adviescommissie’. De 
commissie heeft de jaarrekening over 2021 akkoord bevonden. 

In het boekjaar 2021 had de coronacrisis de wereld nog steeds in de greep. Ondanks vaccinaties 
hadden we te maken met varianten van het Covid-virus die weer extra maatregelen van rijkswege 
tot gevolg hadden. Ook in 2021 had dit grote gevolgen voor ons als individu, onze naasten, familie, 
vrienden en kennissen en ons gehele kerkelijk leven. Naast beperkingen voor wekelijkse 
kerkdiensten zijn vele normale en waardevolle activiteiten nagenoeg stil komen te vallen met grote 
impact voor de kerk.  

Evenementen konden niet doorgaan en de verhuur van zalen moest sterk worden verminderd. Het 
zal duidelijk zijn dat corona ook financiële consequenties had voor de exploitatie van onze kerk, 
welke tot uitdrukking komen in de voorliggende jaarrekening 2021. 

Ondanks verdriet en bijkomende narigheid kon er gelukkig toch veel ook wel doorgaan. Zo konden 
de kerkdiensten op de zondagochtenden doorgaan met overwegend een beperkte groep 
aanwezigen. Deze diensten kon men thuis life volgen via televisie-uitzendingen welke werden 
verzorgd door samenwerking met de A1 Mediagroep (huurder van Venestraat 42). Daarnaast 
konden deze diensten ook op een ander tijdstip via internet opgeroepen worden. Ook nu willen 
hierbij graag een speciaal woord van dank noemen voor de leden van de commissie Beeld en 
Geluid. Ook mag vermeld worden dat deze diensten vele malen muzikaal zijn opgeluisterd door 
een speciaal “Kruiskerkkoortje” dat enigszins spontaan is ontstaan door een aantal vrijwilligers.  

Het gebruik van de Givt-app voor collecten is in 2021 gecontinueerd. Hierdoor kon men vanuit huis 
gewoon aan collectes mee blijven betalen. We hebben hiermee de teruggang in collecte-
opbrengsten weten te beperken.  

Na het vertrek van ds. Jan Willem Overvliet in 2020 werd onze kerk, ook dit keer onverwachts, 
geconfronteerd met het vertrek van ds. Egbert Egberts (naar de kerkelijke gemeente in Rijssen). 
De uitdaging om na te denken over de toekomst van onze gemeente teneinde daar binnen de 
financiële mogelijkheden een passende pastorale zorg bij te vinden, kreeg zo een extra dimensie. 
Dit heeft geresulteerd is een aantal maatregelen welke moesten passen binnen een maximalisering 
van de personeelsbudgetten. Een deel van die maatregelen zijn reeds doorgevoerd in 2021. We 
noemen u: 

1. Het aantrekken van een nieuwe predikant per 1 september 2021: ds. Rianne van der 
Nagel-Meter voor 0,8 fte 

2. Het inhuren van een interim predikant via de mobiliteitspool van de PKN: eerst ds. Kees 
van Dam, en daarna ds. Veronique Lindenburg 

3. Het opnieuw starten van een beroepingsprocedure voor een predikant voor 0,8 - 1,0 fte 
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4. Het borgen van continuïteit vanwege zwangerschaps- en bevallingsverlof van kerkelijk 
werker Jolijn van de Veen door het aantrekken van een tijdelijk medewerker in de persoon 
van Diane de Mots 

5. Het aantrekken van een nieuw jeugdwerker Dick Sluiter die in de plaats is gekomen voor 
Wessel Brandenburg van wie het tijdelijk dienstverband af liep 

6. Het aantrekken van een nieuwe koster Willem van Roemburg; dit was nodig omdat op de 
totale formatie van het kosterschap is bezuinigd en dit daarna niet meer passend was 
voor de dames Jolanda Guliker en Hanita Tijsseling. Van hen beiden is op een goede 
wijze afscheid genomen 

7. Het besluit om te proberen zoveel mogelijk gebruik te maken van vrijwilligers als 
buffethulp en zo minimaal mogelijk van betaalde schoonmaakhulpen. Door minder 
activiteiten in de Kruiskerk in 2021 zijn de effecten hiervan nog niet goed meetbaar.  

Vanaf 2021 wordt het pand Venestraat 42 volledig gehuurd door de A1 mediagroep. Venestraat 46 
wordt kortdurend verhuurd. De woning aan de Rubenslaan is door het vertrek van ds. Egberts leeg 
gekomen maar houden we beschikbaar voor een nieuwe predikant. Onze woning aan de 
Tolhuislaan wordt gehuurd door ds. Van der Sloot. Ds. Van der Nagel heeft een eigen woning in 
Nijkerk gekocht.    

De waarde van onze woningen/eigendommen is conform de regels van de PKN geactualiseerd en 
in 2021 toegenomen met € 121.000. 

 

Exploitatieresultaat 2021 

De jaarrekening 2021 van de Gereformeerde Kerk Nijkerk sluit met de volgende totalen:  

Opbrengsten en baten € 539.194 
Af: uitgaven en kosten  € 503.610 
Operationeel resultaat €   35.584 
Bij: incidentele baten en lasten € 137.442 
Af: toevoegingen aan bestemmingsfondsen € 121.000 
Resultaat naar Algemene reserve €   52.026 
 

In de incidentele baten en lasten is een grote post van € 121.000 opgenomen vanwege de 
toename van de WOZ waarde van de woningen, welke hiervoor ook reeds is genoemd, waarbij 
vervolgens de toename wordt toegevoegd aan de herwaarderingsreserve zodat het effect op het 
resultaat nihil is. Maar ook door enkele incidentele baten en lasten, zoals de ziekengeld bijdrage 
wegens het verlof van Jolijn van de Veen (zie hiervoor), de verhuiskostenvergoeding voor ds. 
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Rianne van der Nagel en de gevolgen van de wijziging in de quotumberekening voor voorgaande 
jaren. 

De ‘kwaliteit’ van het resultaat (hoe is het resultaat opgebouwd) wordt ook in 2021 natuurlijk enorm 
beïnvloed door de coronacrisis. Het exploitatieresultaat laat zich dus wel wat vergelijken met het 
eerdere coronajaar 2020, maar geeft geen juist beeld van een “normale” situatie.  

Nog een aantal opmerkingen over belangrijke ontwikkelingen in de exploitatie 2021. 

1. Aan actie Kerkbalans 2021 is extra aandacht besteed door o.m. het verspreiden van een 
Kompas-special, en een schriftelijke vervolg procedure. Ondanks een teruggang in het 
aantal leden (99) is een lagere opbrengst beperkt gebleven. 

2. Door gebruik te kunnen maken van Givt en bankoverschrijving geldt dit ook voor de 
collecte-opbrengst.  

3. De verkoop van collectebonnen was natuurlijk laag. Collectebonnen worden vaak voor 
meerdere jaren tegelijk gekocht en zijn meerdere jaren geldig. De waarde van 
collectebonnen in omloop wordt per 31-12 boekhoudkundig berekend. We hebben 
besloten om vanaf heden jaarlijks 1/5 deel van dat bedrag vrij te laten vallen in de 
exploitatie. Voor 2021 is dat € 3.277. 

4. In 2021 zijn de CV-ketels van de Kruiskerk vervangen. Deze investering van € 24.878 is 
geactiveerd en dit was nog niet begroot; vandaar een hoger bedrag aan afschrijvingen 
onder de lasten 

5. Onze kerk draagt bij aan de landelijke PKN via een zogenaamde quotumberekening. Die 
berekening is door ons ter discussie gesteld en dat heeft geleid tot een belangrijke 
bijstelling met terugwerkende kracht. Het lagere bedrag voor 2021 is in de exploitatie 
opgenomen. Op voorgaande jaren heeft € 10.595 betrekking en dit bedrag is als 
incidentele bate verwerkt. 

6. Voorts hebben we een algemene teruggaaf ontvangen van € 5.464 uit de centrale kas 
van predikantstraktementen van 2,5% over 2019. 

7. De kosten van predikanten is gedaald van € 201.191 in 2020 naar € 168.007 2021 terwijl 
175.524 was begroot. In 2021 hebben we te maken gehad met meerdere mutaties in de 
bemensing van de pastorale zorg. Zoals hiervoor ook is genoemd.  Telkens is geprobeerd 
daar zo goed en snel mogelijk op te reageren door bijvoorbeeld het tijdelijk inzetten van 
predikanten uit de mobiliteitspool van de PKN. Hierdoor maar ook door de in 2021 
ontwikkelde visie op de totale formatie voor pastorale zorg bedragen de werkelijke kosten 
in 2021 lager dan begroot en aanmerkelijk lager dan het jaar daarvoor. Door de vervulling 
van de vacature Egberts in 2022 zal dat in dat jaar maar vooral in het jaar daarna in een 
beter meerjarig beeld ontstaan.  

8. Zoals hiervoor vermeld hebben er meerdere personele wisselingen plaatsgevonden. Door 
inzet van tijdelijke krachten is getracht de continuïteit zoveel mogelijk te borgen. Met 
name voor de formatie van de kosters betekent dat, naast een lagere ureninzet vanwege 
corona, een bedrag van circa € 18.500. Hierin is een loonkostensubsidie van het rijk voor 
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het in dienst nemen van een 60+-er ter bedrage van € 2.544 meegenomen. Deze post is 
in mindering gebracht op de bruto salarissen. 

9. Het energiegebruik van de Kruiskerk is al jaren een moeilijk te beheersen post. Door 
minder activiteiten in de Kruiskerk (corona), maar ook door verlaging van de minimum 
temperatuur van de kerkzaal doordeweeks en door de nieuwe meer zuinige CV-ketels, 
vallen de energiekosten over 2021 gelukkig mee. Lasten zijn afgerond € 8.500 lager 

10. Het CvK is voornemens om later dit jaar een nieuw onderhoudsplan op te stellen voor de 
gebouwen. Het saldo van de onderhoudsvoorziening kwam per 31 dec. 2021 uit op 
€ 39.937 nadat de gebruikelijke jaarlijkse toevoeging van € 22.967 conform de begroting 
had plaatsgevonden. Dit saldo zal echter niet toereikend zijn, met name vanwege grote 
uitgaven aan de daken van de Kruiskerk en het voormalige Kruispunt. Vooruitlopend op 
het nieuwe onderhoudsplan is alvast € 40.000 toegevoegd aan de voorziening. Dit bedrag 
is in de jaarrekening opgenomen onder de kosten van kerkelijke gebouwen. In de bijlage 
is het als incidentele last gepresenteerd. 

11. Door corona waren er minder kerkdiensten en minder kerkelijke activiteiten. Datzelfde 
geldt voor vrijwilligersactiviteiten en de inzet van buffet- en schoonmaakhulpen. De 
hiervoor gebudgetteerde bedragen vielen derhalve voor circa € 15.000 lager uit. 

12. In de jaarrekening van de kerk komen ook de totalen terug van de exploitatie van het 
Jeugdteam, de commissie ZWO, het Kompas, Beeld&Geluid, Bazarcommissie en 
Evangelisatiecommissie. De hieronder liggende jaarrekeningen zijn gecontroleerd door 
een tweetal gemeenteleden. De jaarrekening van de kerk is beoordeeld door de 
Financiële Adviescommissie bestaande uit weer 2 andere gemeenteleden.  

13. Het exploitatieresultaat 2021 komt uit op € 52.026 en ligt met name door de hiervoor 
genoemde verklaringen een stuk hoger (€ 39.108) dan vorig jaar. Een nadere analyse van 
het resultaat voor 2021 ten opzichte van het resultaat voorgaand boekjaar staat 
weergegeven onder de bijlagen van het jaarrapport. 

14. Het resultaat van € 52.026 wordt bestemd om toe te voegen aan de algemene reserve. 

 

Begroting 2021 

In de begroting voor 2021 was uitgegaan van een exploitatieresultaat van € 18.589. Het feitelijke 
resultaat is, zoals al eerder aangegeven, uitgekomen op € 52.026 

Het verschil van € 33.437 is vooral veroorzaakt door de hiervoor genoemde ontwikkelingen in de 
exploitatie.  

Een nadere analyse op het verschil tussen de begroting 2021 en het exploitatieresultaat over 2021 
treft u aan onder de bijlagen van het jaarrapport. 
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Treasury paragraaf 

Er is geen sprake van aangehouden beleggingsproducten op de balans van de Gereformeerde 
Kerk Nijkerk. Het gebruik van een Treasurystatuut heeft momenteel geen toegevoegde waarde. 
Het updaten van dit statuut door het CvK is uitgesteld tot het moment dat de Kerkenraad besluit 
om met vrije financiële middelen te willen gaan beleggen. 

Alle bankrekeningen van de kerk, ook die van de commissies, zijn ondergebracht bij de Rabobank. 
De overtollige gelden zijn verdeeld over zoveel mogelijk spaarrekeningen teneinde het betalen van 
(negatieve) rente op spaarrekeningen met ingang van 2021 zo laag mogelijk te krijgen (helemaal 
voorkomen was niet mogelijk). 

  

Vooruitblik op 2022 

Bij het ontwikkelen van een visie op de totale personele formatie (pastorale en beheersfuncties) 
speelde de meerjarenbegroting een belangrijke rol. Met die meerjarenbegroting kunnen we 
onderbouwd ons een beter beeld vormen van de ontwikkeling van de financiën op langere termijn. 
Dit is ook richting de PKN noodzakelijk voor het kunnen vervullen van vacatures voor predikanten. 

Met name de negatieve ontwikkeling van ons ledental is een belangrijk zorgpunt. Dit is ook een 
landelijke trend en we moeten onderkennen dat we dit niet kunnen stoppen. Verminderen van die 
afname hopelijk wel! De coronacrisis deed aan deze ontwikkeling natuurlijk geen goed, maar we 
gaan er van uit dat we die crisis in het voorjaar 2022 achter ons kunnen  laten en dat we weer meer 
activiteiten kunnen ontwikkelen die kunnen boeien en binden. We kijken daar ongetwijfeld allemaal 
erg naar uit. 

Het boeien en binden is met name richting jongeren en jong volwassenen een speerpunt. We zijn 
blij met de groep Samen Geloven 20-45 en betrekken hen zoveel mogelijk bij planvorming en -
uitvoering. Ook noemen we in dit verband de enthousiaste “vlog van Jesse” als een positief punt. 

We hebben oog voor duurzaamheid; het onlangs gepresenteerde plan voor zonnepanelen op het 
dak van de Kruiskerk (voor eigen gebruik maar ook voor anderen; gemeenteleden bijvoorbeeld) is 
daar een voorbeeld van. De coöperatie Zon op Nijkerk is hierbij betrokken. 

Met de diaconie worden gesprekken gevoerd om gezamenlijk een bouwproject te realiseren in plan 
Doornsteeg. De diaconie heeft daar een perceel grond. Gedacht wordt aan het bouwen van onder 
meer een nieuwe pastorie. Het verkopen van 1 van de huidige pastorieën is niet direct nodig maar 
is wel een optie. Bij de gedachtenvorming zal de financiële adviescommissie betrokken worden.   
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In 2022 zijn er meerdere wisselingen binnen de bemensing van het CvK voorzien. Gesprekken 
met opvolgers worden reeds gevoerd en de verwachting is dat dat goed gaat komen.    

Vanuit financieel perspectief zal ook 2022 een uitdagend jaar worden. Inkomsten uit zaalverhuur 
zullen nog achter blijven op het niveau voor corona, maar enig optimisme is ook op z’n plaats. Het 
CvK volgt een en ander op de voet.  

  

Tot slot 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met het model wat door de PKN wordt 
aangereikt. De jaarrekening is samengesteld door Accountantskantoor Van Middelkoop. 
Daarnaast heeft de Financiële Adviescommissie specifieke werkzaamheden uitgevoerd om de 
jaarrekening 2021 te beoordelen en een positief advies aan de Kerkenraad van de Gereformeerde 
Kerk Nijkerk gegeven om deze jaarrekening over 2021 vast te stellen. 

Namens het CvK willen we alle medewerkers en vrijwilligers van de Gereformeerde Kerk Nijkerk 
hartelijk danken voor hun inzet voor de kerk en het gemeenteleven in 2021. 

 

G. Voorgenomen bestedingen. 

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de 
voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van 
continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten 
worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in 
het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht. 

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.  

De bijgevoegde verkorte staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de 
begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. De kolom rekening geeft inzicht in de 
daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. 

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de 
voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.  

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten 
voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun 
bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. 
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Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen 
of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De 
opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.  

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  
monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. 

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van 
salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke 
activiteiten. 

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de 
kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, 
belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, 
eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk 
werk. 

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de 
kerkelijke bezittingen. 

 

Nijkerk, 19 mei 2022 

 

Namens het College van Kerkrentmeesters, 

Maarten van Dam                          Christien Zeldenrust                      Peter van Hofwegen 

(voorzitter)                                     (secretaris)                                     (penningmeester) 

 

 

 



Resultatenoverzicht voor ANBI-publicatie

Begroting

2022

Rekening

2021

Rekening

2020

Opbrengsten en Baten

Opbrengsten onroerende zaken

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

Opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen

Bijdragen van leden en anderen

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

Totaal baten A

Uitgaven en Kosten

Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen

Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en

inventarissen

Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent.

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

Verplichtingen/bijdragen aan andere organen

Salarissen en vergoedingen

Kosten beheer, administratie en archief

Rentelasten/bankkosten

Totaal lasten A

Operationeel resultaat (A)

Incidentele baten en lasten

Incidentele baten

Incidentele lasten

Incidentele baten en lasten (B)

Resultaat verslagjaar (A+B)

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen

Onttrekkingen bestemmingsreserves

Onttrekkingen bestemmingsfondsen

Toevoegingen bestemmingsreserves

Toevoegingen bestemmingsfondsen

Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)

Resultaat naar Algemene reserve (D)

64.381 57.477 52.589

- - 16

-5.644 3.700 10.245

481.765 469.964 472.480

6.646 8.053 6.376

547.148 539.194 541.706

62.485 97.617 64.209

26.614 15.525 15.112

- 1.622 527

288.147 253.837 286.083

25.566 17.443 8.425

29.759 29.267 35.982

70.557 59.171 77.685

37.141 25.590 27.376

7.000 3.538 3.120

547.269 503.610 518.519

-121 35.584 23.187

0 145.808 1.397.692

- -8.366 -131.114

0 137.442 1.266.578

-121 173.026 1.289.765

0 - 101.153

0 - -

- -121.000 -1.378.000

- - -

0 -121.000 -1.276.847

-121 52.026 12.918

Gereformeerde kerk te Nijkerk
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