
Verslag van het kerkbestuur over 2020 

Hervormde gemeente Oude-Tonge 
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. 

Coronapandemie 
Door de Coronapandemie is 2020 een bijzonder jaar geworden voor de Hervormde gemeente. De 

strenge richtlijnen tijdens de eerste golf noodzaakten de gemeente om zich in hoog tempo klaar te 

maken voor kerkdiensten zonder gemeenteleden en later, tijdens de tweede golf, met een minimale 

bezetting. De kerkenraad heeft zich bij het bepalen van de maatregelen voor de plaatselijke 

gemeente gericht naar de adviezen die de Protestantse Kerk in Nederland heeft gegeven. Daarbij 

speelde het spanningsveld tussen de wens om ‘normale’ diensten te houden waar in het Evangelie 

kan worden uitgedragen, het Heilig Avondmaal kan worden gevierd, de Heilige Doop kan worden 

bediend en de lof kan worden gezongen versus de beperkingen die noodzakelijk waren en zijn om de 

verspreiding van het virus tegen te gaan. Kerkenraad, College van Kerkrentmeesters en 

gemeenteleden weten zich daarin geroepen om hun verantwoordelijkheid te nemen.  

Ook in 2020 is alle zondagen de eredienst gehouden. Tijdens de eerste lockdown gebeurde dat met 

een minimale bezetting van predikant, enkele ambtsdragers en een koster en organist zonder 

gemeenteleden. Later konden via aanmelding vooraf gemeenteleden worden toegelaten, in het 

begin niet meer dan 65, later werden dat er circa 100-120. Gedurende de tweede lockdown werd het 

aantal kerkgangers weer teruggebracht tot maximaal dertig (exclusief ‘personeel ‘). 

Om op veilige wijze toch gebruik te kunnen maken van de gebouwen heeft het College van 

Kerkrentmeesters looproutes aangebracht, banken afgesloten voor gebruik, automatische 

desinfectiezuilen geplaatst en in aanvulling op de audio-uitzending via Kerkdienst Gemist 

geïnvesteerd in camera en videoapparatuur om de thuis zittende gemeenteleden de diensten 

zichtbaar te kunnen laten meemaken.  

Ook werd in navolging van het Coronaprotocol van de Protestantse Kerk een gebruiksplan opgesteld 

voor de kerk (en later ook voor het gebruik van het koor). Om de collecten op alternatieve wijze in te 

kunnen zamelen werd de GIvT-app geïntroduceerd en werden emmers in de kerk geplaatst. Het 

gebruik van collectezakken is voor langere tijd niet mogelijk.  Om de aanmelding en registratie van 

gemeenteleden te vergemakkelijken werd de app Kerktijd in gebruik genomen.  

Activiteiten College van Kerkrentmeesters  
In 2020 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: 

• oplevering nieuwe koorpui (februari 2020) 

• vervanging balgleer Frobeniusorgel en onderhoudsbeurt orgel (april 2020) 



• groot onderhoud voor o.a. vervanging nokbalk, bestrijding bonte knaagkever en onderhoud 

hemelwaterafvoeren (uitvoering december 2020-februari 2021) 

• aanpassing verwarmingssysteem (scheiding verwarming koor en kerkzaal) 

• opdrachtverlening vervanging zonwerende raambekeding (levering februari 2021) 

Voor 2021 worden opnieuw grote onderhoudsinvesteringen in het kerkgebouw verwacht en staat 

vervanging van de geluidsinstallatie op de agenda. 

Ontwikkeling ledenaantal 
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 (ondanks de Coronacrisis) 

relatief stabiele niveau van de inkomsten uit levend geld (Aktie Kerkbalans en collecteopbrengsten), 

waarbij de opbrengsten vanuit de tweejaarlijkse rommelmarkt in de vergelijking niet worden 

meegeteld. 

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

onderhoudswerkzaamheden. In overleg met de accountant is bij de jaarafsluiting 2019 besloten om 

voor het verantwoorden van de onderhoudskosten en voor een gelijkmatig toerekening van de 

onderhoudskosten een onderhoudsvoorziening op de balans te zetten. Door deze stelselwijziging kan 

2020 worden afgesloten met een negatief resultaat van € 33.148 (2019: € 41.446 positief, begroting 

2020 € 43.631 negatief) en een vrij besteedbaar vermogen van € 849.308 (2019: € 882.456). 


