
BEGROTING PKN SCHARNEGOUTUM – LOENGA 2023  

 

In de bijlage vindt u de begroting van onze gemeente voor 2023. In 2023 hopen we Corona volledig 
achter ons te laten en ons weer te richten op kerkzijn in Scharnegoutum. We kunnen terugzien op 
een geslaagde vrijwilligersavond. Dit smaakt naar meer verbinding in de vorm van dit soort 
activiteiten. 
 
Hoewel het moeilijk blijft om vrijwilligers te vinden, hebben we toch de meeste vacatures kunnen 
vervullen. De meeste leden van het Moderamen hebben hun ambtstermijn verlengd en we hebben 
een nieuwe voorzitter gevonden. Toch dreigt de kerkeraad de komende jaren onderbezet te raken. 
Dit heeft gevolgen voor wat we aankunnen. We zullen nog meer gerichte keuzes gaan maken wat we 
(nog) wel doen en hoe we toekomstbestendig kerk zullen blijven. Het plan van aandacht geeft ons 
daarin zeker richting. 
 
Welke ambitie hebben we voor 2023 naast het gewone kerkenwerk: 

• We willen vorm geven aan ons plan van aandacht. Kerk zijn in ons dorp en aandacht voor een 
aantal specifieke themas; 

• We willen onderhoud gaan doen aan het orgel nu we een subsidie hebben gekregen voor 
50% van de kosten; 

• We willen nog steeds de kerk opfrissen, waarbij we o.a. denken aan nieuwe gordijnen; 

• De pastorie aan de Legedyk heeft onderhoud nodig; 

• We willen onderzoek doen naar een mogelijke herinrichting van het kerkhof zodat deze 
toegankelijker en aantrekkelijker wordt; 

• We willen dingen slimmer en eenvoudiger gaan organiseren zodat de uitvoeringslast 
vermindert; 

• Daarnaast blijft het reguliere kerkenwerk zoals de kerkdiensten, nieuwvieren en het 
jeugdwerk (JOP) de kern van ons kerkzijn op dit moment. 

 
Mocht u vragen op opmerkingen hebben kunt u altijd contact met ons zoeken. 
 
Een hartelijke groet van Theo Hofman namens de Kerkrentmeesters, het Moderamen en de 
Kerkeraad. 
 

 
 

PROTESTANTSE GEMEENTE SCHARNEGOUTUM-LOENGA C.A.

BATEN

OMSCHRIJVING € € € € € € € € € €

Baten onroerende zaken 3.885€      14.216€     17.019€    12.100€     12.900€    

Rentebaten en dividenden 10.911€    10.235€     9.235€      9.000€       8.500€      

Bijdragen levend geld 91.508€    86.342€     90.319€    82.900€     83.000€    

Subsidies en bijdragen -€         -€          290€         -€          500€        

Subtotalen 106.304€  110.793€   116.863€  104.000€   104.900€  

Verlies -€         -€          -€         -€          -€         

Totalen 106.304€  110.793€   116.863€  104.000€   104.900€  
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PROTESTANTSE GEMEENTE SCHARNEGOUTUM-LOENGA C.A.

LASTEN

OMSCHRIJVING € € € € € € € € € €

Lasten kerkgebouw 2.996€      4.180€      2.522€      4.200€      5.650€      

Overige onroerende zaken/inventaris 1.793€      2.111€      2.491€      2.250€      4.075€      

Afschrijvingen -€         -€       -€         -€         -€         -€         

Pastoraat 61.835€    69.419€    70.951€    71.500€    72.500€    

Kerkdienst/catechese/ov. activiteiten 9.171€      5.262€      2.382€      6.500€      3.250€      

Overige verplichtingen/bijdragen 5.523€      5.406€      5.853€      5.350€      5.350€      

Salaris en vergoedingen 2.423€      1.140€      1.140€      1.450€      1.450€      

Kosten beheer en administratie 6.753€      9.577€      7.428€      12.150€    11.250€    

Rentelasten 169€         371€         975€         400€         500€        

Toevoeging aan fondsen 14.883€    11.387€    23.000€    -€         1.000€      

Overige lasten 125€         -999€       102€         -750€       -250€       

Subtotalen 105.671€  107.854€  116.844€  103.050€  104.775€  

Overschot 633€         2.939€      19€          950€         125€        

Totalen 106.304€  110.793€  116.863€  104.000€  104.900€  

Onder kosten beheer en administratie is een bedrag van € 2.500,- begroot voor onderzoek naar een herinrichting van het kerkhof.
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