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Algemene gegevens instelling
Naam

Protestantse gemeente Dokkum-Aalsum-Wetsens

Nummer Kamer van
Koophandel

7 6 3 6 8 8 5 8

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Hardraversdijk 1 Dokkum

Telefoonnummer

0 5 1 9 2 9 3 6 5 0

E-mailadres

kerkelijkbureau@pgdaw.nl

Website (*)

https://pgdaw.protestantsekerk.net

RSIN (**)
Naam landelijke
Protestantse Kerk Nederlands
kerkgenootschap
In welke landen is uw
Nederland
kerkgenootschap actief? (*)
Aantal medewerkers (*)
Aantal vrijwilligers (*)

IB 116 - 1Z*2FOL 

Statutair bestuur van
het kerkgenootschap
Het bestuur van het
kerkgenootschap
kan aan de hand van
eigen statuut/kerkorde
beschreven worden.
De namen van bestuurders
behoeven niet te worden
vermeld.

(*) Optioneel veld, niet verplicht

7

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Het bestuur van de kerkelijke gemeenten ligt bij de Kerkenraad en wordt gevormd door
de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenrad 36 leden.
Het College van Kerkrentemeesters is verantwoordelijk voor het financiële behee en
het beheer van de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale
aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in
de goedkeuring van de begroting en de jaarrekening. 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.

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

02 van 04

1

Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Deze kan overgenomen
worden uit de eigen
kerkorde of statuut
(als bedoeld in artikel 2
boek 2 BW).

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 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.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan. In dit beleidsplan moet minimaal
antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan. Een kerkgenootschap dat onder een groepsbeschikking valt mag
verwijzen naar een beleidsplan van de groep.

Welke werkzaam
heden verricht het
kerkgenootschap?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

De protestantse Gemeente Dokkum-Aalzum-Wetsen wil een gemeente zijn, waarin we
persoonlijk voelen hoe het evangelie van Jezus Christus ons bezielt in veelkleurigheid.
Daarnaast willen we een gemeente zijn waarin wij elkaar ontmoeten in gastvrijheid en
ons verbonden voelen als één groot gezin. De uitgangspunten die we hierbij hanteren
zijn:
1. Wij willen een open en gastvije geloofsgemeenschap zijn waar plaats en aandacht is
voor jong en oud. Het jeugd- en jongerenwerk is een belangrijk speerpunt binnen het
beleid.
2. Wij willen een pluriforme gemeente zijn die leeft in respect voor elkaar.
3. Wij willen een dienende en getuigende gemeente zijn met een sterke uitstraling naar
buiten.
4. De kerkenraad wil dit stimuleren en gemeentelden zelf mede verantwoordelijk
maken voor het werk dat binnen de gemeente gebeurt.

Hoe krijgt het
kerkgenootschap
inkomsten?

Verreweg de grootste bron van inkomsten zijn de vrijwillige bijdragen van kerkleden.
Daarnaast ontvangt de gemeente geld uit verhuur en pacht van ontroerende zaken en
heeft zij inkomsten uit rente en beleggingen.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier en aan
welke doelen worden de
verkregen inkomsten
besteed?
Als uw kerkgenootschap
vermogen aanhoudt, vul dan
in waar en op welke manier
dit vermogen wordt aan
gehouden (bijvoorbeeld
spaarrekening, beleggingen
etc). Er hoeven geen nummers
van bankrekeningen te
worden vermeld.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

De inkomsten van de kerk worden in de eerste plaats besteed aan het pastoraat. Dit is
het belangrijkste doel.
Daarnaast worden middelen besteed aan randvoorwaardelijke invulling van het
pastoraat en de eredienst. Hierin zijn bijvoorbeeld de gebouwen een belangrijk
onderdeel.
Het vermogen van de kerk is voor het grootste deel weggezet in langlopende
depositio's. Vanwege de zeer lage rente wordt het vermogen ook gespreid over
meerdere spaarrekeningen aangehouden. Tenslotte wordt nog een klein deel belegd in
Rabo certificaten. Dit alles conform het lokale treasury-/beleggingsstatuut.

Open

Beloningsbeleid
Bij het beloningsbeleid
kan verwezen worden
naar regelingen van
het landelijke kerk
genootschap waartoe
de plaatselijke kerk
gemeenschap behoort.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden
van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te
schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd
naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het
College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en
leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. meer
informatie over de activiteiten van onze gemeente staat op onze website:
https://pgdaw.protestantsekerk.net/

Open
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Staat van baten en lasten
Jaartal van deze Staat van baten en lasten
Vul het verslagjaar in. Als u daarna verdergaat verschijnen
automatisch de jaartallen boven de kolommen.
Als een rubriek niet van toepassing is, kan € 0 worden ingevuld.

Baten

2 0 2 1

Rekening

Rekening (*)

2021

2020

Begroting (***)

2022

Opbrensten uit bezittingen

€

163.239

€

662.934

€

150.700

Bijdragen kerkleden

€

699.922

€

644.528

€

627.400

Subsidies en overige bijdragen van derden

€

207

€

0

€

5.000

Totaal baten

€

863.368

€

1.307.462

€

783.100

Bestedingen pastorale beroepskrachten

€

265.720

€

324.257

€

310.400

Bestedingen kerkdiensten, catechese
en overig pastoraal werk

€

52.585

€

40.601

€

50.150

Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

€

50.233

€

46.561

€

42.450

Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijvingen)

€

307.737

€

129.431

€

252.950

Lasten overige eigendommen en inventarissen

€

14.731

€

591.931

€

21.400

Salarissen (kosten, organisten e.d.)

€

121.367

€

142.914

€

124.800

Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente

€

91.881

€

95.169

€

78.500

Totaal lasten

€

904.254

€

1.370.864

€

880.650

Lasten

+

+
+

Resultaat

Toelichting
Geef een toelichting
op de staat van baten
en lasten. Geef deze
ook op de begroting
of de voorgenomen
bestedingen.
Of vul de url naar de
jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

€

-40.886

+
+

€

-63.402

€

-97.550

Open

(***) U mag bij de begroting ook volstaan met het invullen van de voorgenomen bestedingen

+

+
+

De resultaten zijn inclusief verrekeningen met reserves. Deze publicatie van de
jaarrekening is onder voorbehoud van goedkeuring door de kerkenraad.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze ook
hebt gepubliceerd.
(*) Optioneel, niet verplicht

+

