
Verslag van het College van Kerkrentmeesters over 2019
De Hervormde gemeente Oude-Tonge is een geloofsgemeenschap binnen de Protestantse Kerk in 

Nederland, die ernaar verlangt om als gemeente een open huis te zijn, waar God met Zijn Geest 

woont en mensen verandert naar Zijn beeld. 

Binnen de Hervormde gemeente is het College van Kerkrentmeesters belast met het beheren van de 

stoffelijke belangen van de gemeente met als hoofddoel het in stand houden van de erediensten. Dat

houdt in de praktijk in dat het College zorg draagt voor de gebouwen en medewerkers, maar ook 

voor de daarmee samenhangende financiële middelen.

In 2019 heeft het organiseren en beheren van de financiën, het onderhoud en beheer van de 

gebouwen en de personele belangen doorlopende aandacht van het College gehad. Daarnaast 

hebben enkele onderwerpen bijzondere aandacht gevraagd.

Enkele bijzondere activiteiten in 2019 zijn het vernieuwen en uitbreiden van de toiletgroep en het 

plaatsen van een koorpui geweest. 

De toiletgroep is uitgebreid met één toilet, zodat er in het monumentale gebouw twee goede 

toiletten zijn. De toiletten zijn middels een extra doorgang rechtstreeks bereikbaar vanuit het koor 

van de kerk. De toiletten zijn in het eerste kwartaal 2019 in gebruik genomen.

Op basis van een ontwerp van Steven van Kooten Architecten uit Ouddorp is door Asschat Design 

een koorpui gemaakt, die een doorzichtige afscheiding geeft tussen kerkzaal en koor. Deze koorpui 

vervangt het ruim 10 meter hoge gordijn. De koorpui heeft mede ten doel om betere 

klimaatomstandigheden in de kerk te krijgen en leidt naar verwachting tot verlaging van de 

energiekosten. Bij het monteren van de koorpui bleken de meter dikke muren onvoldoende houvast 

te bieden voor de stalen bouten, waardoor extra chemische ankers zijn aangebracht om de vereiste 

stevigheid en veiligheid te krijgen. De koorpui is in februari 2020 definitief opgeleverd.

De voor 2019 geplande onderhoudsbeurt aan het Frobeniusorgel, waarbij de blaasbalgen van nieuw 

leer zouden worden voorzien, is verschoven naar 2020.

Ondanks een jaarlijks zichtbare kleine daling van het ledental blijft het aantal belijdende leden min of

meer stabiel rond de 240 belijdende leden. Dit wordt ook zichtbaar in het stabiele niveau van de 

inkomsten uit levend geld (Aktie Kerkbalans en collecteopbrengsten), waarbij de opbrengsten vanuit 

de tweejaarlijkse rommelmarkt niet worden meegeteld.

De kosten fluctueren jaarlijks enigszins als gevolg van de realisatie van de geplande 

onderhoudswerkzaamheden. Mede door het uitgestelde onderhoud aan het kerkorgel en door het 

op de balans activeren van de investeringen in toiletten en koorpui is het resultaat 2019 hoger dan 

begroot en komt dit uit op een positief saldo van € 41.446 (begroot € 26.000 negatief). 
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