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INLEIDING  
 
De Protestantse Kerk Kuinre wil zich inzetten om een enthousiaste en vitale gemeente te zijn 
met oog voor de mensen om zich heen.  Door geloof, hoop en liefde wil zij toekomst geven aan 
haar bestaan en moed geven om door te gaan. Zij wil een gemeente zijn die in beweging is en 
hiermee bewust kiest voor voortgang. Wij vinden het onze opdracht om geleid door Gods Geest 
te volharden in Geloof, Hoop en Liefde.                                                               
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DE PROTESTANTSE GEMEENTE 
 
DE PROTESTANTSE GEMEENTE KUINRE 
 
De officiële naam van onze gemeente is: Protestantse Gemeente Kuinre. 
Op deze plaats, in Kuinre, vormen wij de gemeente die deel uit maakt van de grote landelijke 
kerk, de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). 
 
Het kerkgebouw 
De Nederlands Hervormde Kerk werd gebouwd in het jaar 1678. Het is een bakstenen gebouw, 
bestaande uit een, aan de westzijde driezijdig besloten koor met schip en met een inwendig 
tonggewelf. 
Het orgel werd in 1856 geschonken door vier gemeenteleden en werd gebouwd door de 
gebroeders Scheurer uit Zwolle. Het orgel werd 1969 gerestaureerd door orgelmakerij Bakker & 
Timmenga te Leeuwarden. 
 
Opmerkelijk in de kerk zijn: de koperen beugels boven de doorgangen in het doophek. Beide 
beugels zijn van een gewijzigd wapen van Kuinre voorzien. Onder de ene beugel het jaartal 
1690, onder de andere het jaartal 1798. 
De koperen houder van het doopbekken en de koperen lessenaar op de preekstoel dateren 
waarschijnlijk uit 1687. De statenbijbel is gerestaureerd, deze is uit het jaar 1876. 
Het avondmaalzilver dateert uit de 17e eeuw, beide bekers zijn gegraveerd met het jaartal 
1737. Onder op de bodem is het wapen van Kuinre aangebracht. 
Eveneens uit de 17e eeuw zijn de doophekken en de kansel, deze werden door een en dezelfde 
schrijnwerker vervaardigd. 
Drie scheepjes sieren de zoldering namelijk:   
een driemaster (1625-1675), een kofschip (1725-1775) en een botter (1950). 
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Voordat deze kerk gebouwd werd in 1678 was er een kapel op de “Schans” gelegen. 
Door het ziedende water van de Zuiderzee werd men gedwongen elders een kerk te stichten. 
De Schans verdween in de golven en de nieuwe kerk werd op een hoger gelegen plaats 
gebouwd. Door de jaren heen zijn er steeds kleine wijzigingen en restauraties aan de kerk 
uitgevoerd. Waarschijnlijk is in het jaar 1825 de kerk onbruikbaar geworden door een grote 
watersnood. In 1922 werd in de kerk elektrische verlichting aangelegd. Bij de restauratie in 
1985-1986 kwamen de grafzerken tevoorschijn, die zijn opnieuw ingemetseld in de vloer van de 
kerk. 
 
In 2010 is de kerk opnieuw verbouwd. De kerkzaal is kleiner geworden. Het orgel is 4 meter 
naar voren verplaatst. Hierdoor is er extra vergaderruimte op de begane grond ontstaan. 
Tevens is er op de 1e verdieping achter het orgel ook een vergaderzaal gemaakt.  De consistorie 
kan nu ook dienst doen als aula. 
In 2011 is de naam Hervormde Kerk Kuinre / Gemeente Kuinre veranderd in Protestantse Kerk  
Kuinre / Protestantse Gemeente Kuinre. 
 
De aula 
Kuinre had jarenlang geen aula meer, bij het tot stand komen van de verbouwing in 2010 van 
onze kerk is dit meegenomen in de plannen. 
De consistorie wordt indien nodig aangekleed als aula, waar een ieder gebruik van kan maken. 
Ook komt het voor dat de kerk gebruikt wordt als ruimte om de laatste eer te bewijzen en de 
familie te condoleren. 
Na een begrafenis kan men ook gebruik maken van de kerk om met elkaar na te praten met een 
kop koffie of iets dergelijks. 
Men hoeft geen lid te zijn van onze kerk, een ieder kan van deze mogelijkheden gebruik maken. 
 
De kerkelijke gemeente 
De kerkelijke gemeente van Kuinre telt in 2018, 70 belijdende leden, 145 doopleden, 51 
ongedoopte personen, 21 meegeregisteerden, 3 blijkgever van verbondenheid en 1 gastlid 
Kuinre en Blankenham zijn twee aparte gemeentes maar hebben samen 1 predikant voor 60%. 
De Protestantse Kerk Kuinre heeft te maken met een afkalvend ledenbestand, met als 
gevolgen: teruglopend kerkbezoek, een teruglopend aantal ambtsdragers, vrijwilligers en 
teruglopende inkomsten . De gemeente vergrijst en de jeugd, evenals de groep 20-40 jarigen, is 
niet sterk vertegenwoordigd in de erediensten. Dit vraagt van ons als kerkelijke gemeente 
creativiteit en visie. 
 
De Protestantse Kerk Kuinre wil zich inzetten om een enthousiaste en vitale gemeente te zijn 
met oog voor de mensen om zich heen.  Door geloof, hoop en liefde wil zij toekomst geven aan 
haar bestaan en moed geven om door te gaan. Zij wil een gemeente zijn die in beweging is en 
hiermee bewust kiest voor voortgang. Met de kinderen van de zondagsschool zijn er vorig jaar 
symbolen van geloof, hoop en liefde gemaakt met mozaïek steentjes.  Deze symbolen waren 
het thema van onze startzondag in 2013 en staan nog vaak in de kerk, omdat ze alles zeggen. 
Ook nu voor het beleidsplan. Wij vinden het dan ook onze opdracht om geleid door Gods Geest 
te volharden in Geloof, Hoop en Liefde.                                                               
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Geloof 
De Protestantse Kerk Kuinre wil meerdere generaties aanspreken in vieringen en andere 
activiteiten. Geloofsoverdracht en ruimte voor bezinning en geloofsverdieping zijn hierbij 
belangrijk. Gevoel voor traditie (in de vieringen) mag vernieuwing niet in de weg staan.      
 
Hoop 
De Protestantse Kerk Kuinre wil zich niet alleen concentreren op het in stand houden van een 
kerk, maar wil werken aan het creëren van een levende gemeenschap.  ‘Minder’ kan op deze 
manier ‘meer’ worden.  Het creëren van een goede sfeer in de kerkelijke organisatie en dit 
uitstralen naar buiten kan voor zowel leden als niet-leden de drempel verlagen en juist weer 
mensen aanspreken en nieuwsgierig maken. 
 
Liefde 
Als getuige van Gods liefde ziet de Protestantse Kerk Kuinre de zorg voor de ander als haar 
missie: zonder diaconie en pastoraat geen kerk. Deze zorg mag niet beperkt blijven tot de eigen 
gemeente, maar vraagt een open blik naar buiten toe.   
 
Kerkenraad 
De kerkenraad bestaat uit een minimale bezetting van: 

- Predikant   (30% in Kuinre) 
- Ouderlingen (1 persoon) 
- Ouderlingen-kerkrentmeesters (3 personen) 
- Diakenen  (3 personen) 

 
Ongeveer elke 6 weken wordt er met de kerkenraad een vergadering gehouden.                            
Ongeveer elke 12 weken wordt er na onze eigen vergadering een gezamenlijke vergadering 
gehouden met Blankenham.  Een paar dagen voorafgaand aan de vergaderingen, wordt er een 
moderamen-vergadering gehouden, waarin de agenda wordt samengesteld voor de 
kerkenraadsvergadering. Met het krimpen van de gemeente is het ook moeilijker geworden om 
vacatures in de kerkenraad op te vullen. Voor de kerkenraadsleden bestaat er de mogelijkheid 
om een ambtsdragercursus van de landelijke PKN te volgen. Zij die hebben deelgenomen 
hebben dit als zeer zinvol ervaren. Om nieuwe ambtsdragers te vinden worden mensen 
persoonlijk benaderd door een kerkenraadslid. Als er een positieve reactie volgt, wordt de 
naam van de persoon in kwestie afgekondigd, zodat mensen hun eventuele bezwaren kenbaar 
kunnen maken. Zijn er geen bezwaren dan kan tot bevestiging worden overgegaan. 
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PASTORAAT 
 
Onder pastoraat verstaan wij: het in naam van Jezus omzien naar mensen, hen steun en troost 
geven en samen met hen een weg zoeken in geloofs- en levensvragen. In het evangelie lezen 
we dat elke gelovige geroepen is tot omzien naar de naaste, zowel binnen de eigen kerkelijke 
gemeente als daarbuiten. 
In onze kerkelijke gemeente is dit werk in het bijzonder toevertrouwd aan de predikant en de 
ouderlingen en daarnaast aan de leden van de bezoekgroep. 
 
Consistorie 
De predikant en ouderlingen komen als consistorie af en toe bij elkaar voor overleg. De leden 
van de bezoekgroep komen jaarlijks bij elkaar samen met de predikant en ouderlingen voor 
overleg en toerusting. 
 
Huisbezoek 
In het huisbezoek ligt de prioriteit bij mensen in crisissituaties in de ruimste zin van het woord. 
Ook vinden er bezoeken plaats n.a.v. geboorte, jubilea en bij nieuw-ingekomenen.  We streven 
ernaar contact te onderhouden met een zo breed mogelijke groep gemeenteleden. 
 
Ouderenpastoraat 
We komen in onze gemeente eenzaamheid tegen onder ouderen. Daarom is er een koffie-
ochtend voor ouderen gestart, vanaf september 2017, in het kerkgebouw. Verscheidenen 
vrijwilligers, een ouderling en predikant zullen regelmatig aanwezig zijn. We hopen dat deze 
vorm van ouderenpastoraat zal aanslaan. Daarnaast ontvangen ouderen boven de 70 jaar 
jaarlijks op of rond hun verjaardag een kaart en bezoek van één van de leden van de 
bezoekgroep. 
 
Randkerkelijken 
In het omzien naar gemeenteleden willen we geen onderscheid maken tussen randkerkelijke en 
kerkelijk meelevenden. Via onze website en onze facebookpagina proberen we een grote groep 
mensen te bereiken met informatie over de activiteiten in onze gemeente en proberen we 
teksten en beelden aan te reiken die geloofsverdieping kunnen bieden. 
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EREDIENST 
 
De zondagse eredienst is als het hart van de gemeente, waar we samen komen om elkaar en de 
Heer te ontmoeten, rond woord, doop en avondmaal. We streven ernaar diensten te houden 
waarin een zo groot mogelijke groep zich thuis voelt. Meestal hebben we dubbele diensten: 
een dienst om 9.30 uur in het ene dorp, en een dienst van 11.00 uur in het andere dorp. Deze 
diensten hebben dezelfde inhoud. De ene maand vindt de vroege dienst plaats in Kuinre en de 
late dienst in Blankenham de andere maand is het andersom. Geregeld hebben we ook 
gezamenlijke diensten.  
 
Heilig Avondmaal 
Ongeveer vier keer per jaar wordt het Heilig Avondmaal gevierd. We vieren de maaltijd zittend 
in de kring. Aan de maaltijd zijn allen die geloven van harte uitgenodigd. Kinderen zijn in onze 
gemeente ook welkom bij het avondmaal. 
 
Gezamenlijke diensten 
De Protestantse gemeente Kuinre en de Protestantse gemeente Blankenham hebben 
regelmatig gezamenlijke diensten, o.a. in de Stille Week, Paasmorgen, op Biddag, Dankdag, 
Hemelvaartsdag,  Oudejaarsdag, Startzondag, in de vakanties en bij bijzondere diensten. Door 
krimp in het ledenbestand en de financiele situatie zijn we ook genoodzaakt om meer 
gezamenlijke diensten te houden. Dit gebeurt in toerbeurt tussen Kuinre en Blankenham. 
Aanvang van deze diensten is dan 10.00 uur. Gezamenlijke diensten worden gemiddeld twee 
keer per maand gehouden. 
Er is groei te zien in het aantal gezamenlijke diensten. Positief effect hiervan is dat we als 
gemeentes naar elkaar toe groeien. Eén keer per jaar is er een oecumenische dienst samen met 
de Rooms-Katholieke parochie Kuinre en de Protestantse gemeente Luttelgeest, namelijk op 4 
mei. 
 
Bijzondere diensten 
De bijzondere diensten zijn diensten met een lage drempel, bedoeld om jong en oud en 
randkerkelijken aan te spreken. Een wisselende groep mensen bereidt deze diensten voor. 
 
Muziek in de dienst 
Het koor Jubilee werkt regelmatig aan de diensten mee, als ook muziekverengingen en koren 
uit de regio. De reguliere diensten worden begeleid op het orgel door een team van organisten, 
die bij toerbeurt spelen. 
 
Doopdienst, huwelijksdienst, uitvaartdienst 
Met enige regelmaat vindt er een doopdienst plaats. Bij het ingaan op aanvragen voor doop 
stellen wij als gemeente geen voorwaarde vooraf wat betreft meelevendheid van de ouders. 
Hiernaast zijn er huwelijksdiensten en uitvaartdiensten. Ook bij het ingaan op aanvragen voor 
huwelijksdiensten en uitvaartdiensten stellen wij als gemeente geen voorwaarden vooraf wat 
betreft meelevendheid. 
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Stille Week 
In de Stille Week worden er gezamenlijke Stille Week-vieringen gehouden van Witte Donderdag 
tot en met Paasmorgen. Deze vieringen vinden beurtelings het ene jaar plaats in Kuinre en het 
andere jaar in Blankenham. 
 
Veertig dagentijd 
In de veertig dagentijd is er altijd een project, meestal van Kind op Zondag, met name ook met 
het oog op de kinderen in de gemeente. Er is een poster waarop de Bijbelverhalen staan 
afgebeeld, een veertig dagenboekje, een veertig dagenlied en er is soms een diaconaal doel 
dichtbij in onze omgeving waar we ons samen voor in gaan zetten en waar voor gecollecteerd 
wordt. Ook volwassenen voelen zich vaak aangesproken door de verbeelding en thematiek in 
deze diensten. Ook wordt in deze periode vaak een meditatieve wandeling gehouden 
gedurende de 40-dagentijd, een keer per week. 
 
Beamer 
Sinds 2010 hebben we in de kerk een beamer.  Bij diensten gehouden in onze kerk, staat de 
liturgie op de beamer. De beamer wordt verzorgd door een vaste groep van ongeveer vijf 
mensen (deels jongeren) die beurtelings de dienst voorbereiden.  
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DE LERENDE GEMEENTE 
 
Kindernevendienst/zondagsschool 
In de periodes dat er geen schoolvakanties zijn is er kindernevendienst/zondagsschool. De 
kinderen zijn het eerste deel van de dienst in de kerk. Na het gebed bij de opening van het 
woord gaan de kinderen naar hun eigen ruimte, in de bovenzaal van de kerk. Bij gezinsdiensten 
en doopdiensten gaan de kinderen even naar hun eigen ruimte. Na de verkondiging komen ze 
terug in de kerkzaal. De kindernevendienst die in de volksmond nog zondagsschool heet wordt 
redelijk bezocht. 
 
Jongeren 
Voor jongeren vanaf 12 jaar is er in onze gemeente geen eigen bijeenkomst. Sommige jongeren 
zijn betrokken bij het beamerteam in onze gemeente. Ook worden ze af en toe uitgenodigd 
voor het voorbereiden van een jeugddienst. Voor deze jongeren is er momenteel geen 
belangstelling voor catechesatie. 
 
Belijdeniscatechese 
Bij voldoende belangstelling wordt belijdeniscatechese aangeboden. Na enkele jaren waarin 
veel belangstelling was voor belijdeniscatechese is er nu al enkele jaren geen 
belijdeniscatechese geweest. We hopen dat dit seizoen weer een groep van start kan gaan. 
 
Doopcatechese 
Doopcatechese wordt gegeven als voorbereiding op de doop. De predikant besteed dan een 
avond samen met de doopouders aan de betekenis van de doop.  
 
Avondmaalscatechese 
Avondmaalscatechese voor kinderen wordt op dit moment niet gegeven.  Wel besteedt de 
predikant aandacht aan het onderwerp op de catechisatie. 
 
Bijbelgesprekskring 
Een bijbelgesprekskring heeft wel bestaan in onze gemeente maar is bij gebrek aan 
belangstelling gestopt. 
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HET COLLEGE VAN OUDERLINGEN 
 
De ouderling van dienst gaat voor in het consistoriegebed, voorafgaand aan de eredienst. In het 
gebed wordt gebeden voor de aanwezigheid van de Heilige Geest voor predikant, kerkenraad 
en gemeente en dat wij een open oor en hart mogen hebben. Na het gebed gaan de 
ambtsdragers de kerk in. De ouderling van dienst doet de afkondigingen. Hierna geeft de 
ouderling de voorganger een hand. Daarmee laat de ouderling zien dat de kerkenraad mede 
verantwoordelijkheid draagt voor de inhoud van de kerkdienst.  Aan het eind van de dienst 
wordt er wederom een hand gegeven door de ouderling aan de predikant, waarmee de dienst 
is beëindigd.  In noodgevallen, door b.v. plotselinge ziekte van de predikant, kan het voorkomen 
dat de ouderling van dienst, gevraagd wordt de dienst te leiden. Er ligt een orde van dienst met 
een preek klaar, die dan gebruikt kan worden of de predikant kan de orde van dienst en de 
preek nog overdragen voor gebruik. 
 
De bloemengroet 
In de mededelingen wordt er afgekondigd waar de bloemen uit de dienst heen worden 
gebracht. Omdat pastoraat ook een opdracht voor de hele gemeente is, stimuleren wij de 
gemeenteleden om naar elkaar om te zien.  Daarom vraagt de ouderling of er misschien een 
vrijwilliger in de gemeente aanwezig is, die de bloemen wil bezorgen.  
 
De doopdienst 
Bij een doopaanvraag gaat de ouderling van dienst mee op doopgesprek met de voorganger. De 
taak van de ouderling van dienst in een doopdienst zijn: in het consistoriegebed verwijzen naar  
de Heilige Doop.  Er zal een zegen gevraagd worden voor predikant, gemeente en voor de 
dopeling en ouders. De ouderling staat bij het bediening van de Doop naast de predikant en 
houdt het doopbekken vast.  
 
De huwelijksdienst 
Het bruidspaar wordt verwelkomd in de consistorie, waar het consistoriegebed uitgesproken 
zal worden. Verder is de taak van de ouderling hetzelfde als bij een reguliere dienst.  Er wordt 
door de ouderling een huwelijksbijbel overhandigd met passende woorden. 
 
De begrafenisdienst 
De ouderling van dienst gaat met de predikant naar de familie voor een rouwgesprek. Vóór de 
dienst ontvangt de ouderling de familie in de consistorie. In het consistoriegebed vraagt de 
ouderling om Gods nabijheid en sterkte voor de familie en voorganger voor deze dienst. Verder 
zijn de taken hetzelfde als in een reguliere dienst. Bij de gang naar de begraafplaats en het graf 
sluit de predikant en de ouderling na de familie aan.   Na de plechtigheid gaan zij mee naar de 
ruimte waar gelegenheid is voor condoleren.  
 
De gezamenlijke dienst 
In een gezamenlijke eredienst die samen wordt gehouden met Blankenham  zijn beide 
kerkenraden verantwoordelijk. Van elke gemeente is een ouderling, een diaken en een 
kerkrentmeester. De gemeente waar de dienst wordt gehouden zorgt voor de ouderling van 
dienst. 
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Bezoeken 
De predikant, de ouderlingen en de bezoekdames zorgen voor het bezoekwerk. Er zijn 
bezoekjes aan ouderen, zieken, nieuw ingekomen, rouwenden en mensen die vragen om 
bezocht te worden. Eens per jaar is er overleg over het bezoekwerk. De bezoekdames houden 
elkaar op de hoogte van het bezoekwerk per email. 
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HET COLLEGE VAN DIAKENEN 
 
Het dienstwerk van de diakenen 
De taken van de diakenen zijn (ordinantie 3.11): 
1. Tot opbouw van de gemeente met het oog op haar dienst in de wereld is aan de diakenen 

toevertrouwd 
 - de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten; 
 - de dienst aan de Tafel van de Heer; 
 - het inzamelen en besteden van de liefdegaven; 
 - het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping; 
 - het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat behoeven; 
 - het nemen of ondersteunen van initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van het 
  maatschappelijk welzijn; 

- het dienen van de gemeente en de kerk in haar bemoeienis met betrekking tot sociale 
vraagstukken en het aanspreken van de overheid en de samenleving op haar 
verantwoordelijkheid dienaangaande; 

 - het beheren van de financiële zaken die bestemd zijn voor het diaconaat 
 - en zo zij daartoe geroepen worden, het dienen van de kerk in de meerdere 

vergaderingen. 
 
Beheer diaconale gelden 
In de kerkorde wordt aan het college van diakenen het beheren van de diaconale gelden en 
goederen toevertrouwd. 
De diaconie van de kerk van Kuinre beschikt over goederen/land. De diaconie maakt jaarlijks 
een begroting waarin de te verwachten inkomsten zijn beschreven en hoe die naar verwachting 
zal worden besteed. Er wordt wat ruimer begroot waarbij een beperkt begrotingstekort wordt 
geaccepteerd. 
De inkomsten uit collecten zijn onder te verdelen in de zogenaamde doorgeefcollecten en 
collecten “voor de diaconie”. Doorgeefcollecten zijn collecten die georganiseerd worden door 
de PKN (Kerkinactie) of andere instanties waarbij de volledige collecteopbrengst doorgegeven 
wordt aan het betreffende doel. Opbrengsten van “diaconale collecten voor de eigen 
gemeente” zijn door de diaconie vrij te besteden. Verder ontvangt de diaconie regelmatig 
giften en bijdragen voor de bloemenpot. 
 
Activiteiten van de diaconie 
De bloemen voor de bloemengroet in de eredienst worden door de diaconie verzorgd. 
De diaconie besteedt aandacht aan de Paasgroetenactie voor gevangenen in zowel binnen- als 
buitenland van Kerk in actie. Voor de examenkandidaten die geslaagd zijn verzorgd en bezorgd 
de diakonie èèn verpakte roos. 
 
Aandeel in de eredienst 
In elke kerkdienst is een diaken aanwezig die tijdens de dienst van gaven en gebeden zorgt voor 
de inzameling van de gaven bestemd voor de diakonie. 
Bij doop-, belijdenis- en trouwdienst biedt de dienstdoende diaken een kaars aan. 
De diaconie zorgt voor de kaarsen op de tafel en voor de paaskaars die tweejaarlijks met Pasen 
wordt vernieuwd.  
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Bij de viering van het Heilig Avondmaal zorgt de diaconie voor brood, wijn en de 
aankleding van de tafel. Tijdens het avondmaal is de diaconie behulpzaam bij de communie. 
Aan het eind van elk jaar wordt in overleg met de kerkrentmeesters het collecterooster voor 
het nieuwe jaar opgesteld (uiterlijk november). 
 
Aandachtspunten in de periode 
De diaconie stelt zich ten doel de komende jaren meer te richten op de jeugd en jonge 
mensen. Zij beraad zich hoe dat het beste ingevuld kan worden. 
De diaconie kan zich helaas niet zo ontplooien als zij zelf wenselijk vindt, als gevolg van de 
geringe bezetting in het college. 
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HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 
Het dienstwerk van de kerkrentmeesters 
Taak van de kerkrentmeesters is het verzorgen van de vermogensrechtelijke aangelegenheden 
van de plaatselijke gemeente, voor zover niet van diaconale aard. 
Het college van kerkrentmeesters bestaat uit drie personen, verder is daarnaast iemand die de 
financiële boekhouding bijhoud en iemand de administratieve zaken m.b.t. het LRP systeem. 
 
Financieel  beheer 
Het college van kerkrentmeesters heeft iemand die op vrijwillige basis de administratie bijhoud 
voor dit college. Er wordt jaarlijks een begroting gemaakt en een financieel jaarverslag, door 
het kerkelijk bureau Salland en op de gemeenteavond in november aan de gemeente 
voorgelegd. Deze ligt jaarlijks te inzage op afspraak kan deze ingezien worden door 
gemeenteleden. 
De gezamenlijke kosten met de Protestantse gemeente Blankenham wordt door iemand van 
Blankenham bij gehouden en eens in de drie maanden verrekend. De salaris administratie van 
onze predikant gaat via Kerkelijk Bureau Salland en samen met de kosten van beide gemeentes 
verrekend. 
 
Beleid ten aanzien van beheer 
Het college van kerkrentmeesters heeft een aparte rekening voor  de dagelijkse bijschrijvingen 
en betalingen. 
Er is een spaarrekening en een rekening voor het onderhoudsfonds. De administrateur zorg 
voor tijdige betaling van de verplichtingen en levert de gegevens aan bureau Salland voor het 
opmaken van de jaarrekening.   
 
Het werven van gelden 
Jaarlijks worden onze gemeente leden gevraagd voor de volgende bijdrage. 
In januari Actie Kerkbalans voor leden vanaf 18 jaar en die een betaalde baan hebben. 
Halverwege het jaar Solidariteitskas voor belijdende – en doopleden vanaf 21 jaar, een bijdrage 
van € 10,-- 
Aan het eind van het jaar een acceptgiro vanwege de oudejaarscollecte. 
Verder worden er diverse actie gehouden in het dorp. 
Tijdens de wekelijkse dienst is er een collecte in de dienst en volgens rooster de 
uitgangscollecte. 
 
Beheer van de gebouwen 
Voor het onderhoud van het kerkgebouw is een meerjaren onderhoudsplan opgesteld. (2015-
2020) Voor zowel de binnen als buiten kant van de kerk, ook het onderhoud van orgel en de 
klimaatbeheersing  is hierin opgenomen. 
 
Personeel 
De predikant is voor 60 % werkzaam in Blankenham en Kuinre. Voor beide gemeentes 50% 
daarvan. Verder heeft het college van kerkrentmeesters geen personeel in dienst, het 
kostersechtpaar werkt op vrijwillige basis. 
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Algemeen plan van aanpak 
Plan van aanpak voor de komende jaren zal jaarlijks doorgenomen moeten worden en zonodig 
bijgesteld. 

• Algemene checklist opstellen inclusief jaarkalender voor het college van 
kerkrentmeesters. 

• Gemeenteleden zullen geïnformeerd worden over de vrijwillige bijdrages die van 
gemeenteleden verwacht worden. 

• Een risico inventarisatie & evaluatie plan (ARBO) met plan van aanpak 

• Beheer en registratie bijhouden en overzichtelijk maken en bespreken. 
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PUBLIC RELATIONS 
 
Er bestaan twee kerkbladen, de Schakelaar en Het Gezamenlijk Zondagsblad (GZ), dat een 
kerkelijk regioblad is.  Via deze bladen worden activiteiten aangekondigd. Daarnaast wordt 
internet en facebook gebruikt om mensen te betrekken bij onze kerk en geloof. Tevens wordt 
informatie over onze kerkelijke gemeente gegeven via een huis-aan-huis-blad. 
 
Gezamenlijk Zondagsblad 
Het Gezamenlijk Zondagsblad (GZ) is voor de Protestante Kerk informeert en inspireert 
betrokken kerkmensen in Drenthe, Overijssel en Flevoland. Dat doet het al sinds 1911.  Het 
Gezamenlijk Zondagsblad is een wekelijkse uitgave van Topic Creatieve Communicatie, 
Wierden. Daarnaast verzorgt de predikant wekelijks de vaste rubriek. 
 
Schakelaar 
De schakelaar, in de volksmond het groene boekje, komt 6x per jaar uit. Hier staat informatie  in 
over onze gemeenten. De schakelaar is een boekje dat we samen met de Protestantse 
Gemeente van Blankenham delen. Dit boekje wordt ontvangen door de mensen die 
ingeschreven staan in onze gemeente. De redactie bestaat uit een gemeentelid van 
Blankenham en een van Kuinre. De ‘abonnees’ hebben de keuze uit een papieren of een digitale 
versie. De digitale versie wordt verstuurd per email. 
 
Dorpskrant ‘t Kuunders Kwartiertje 
Sinds eind 2012 bestaat er de dorpskrant. Samen met de gemeentelid van de Katholieke 
gemeente in het dorp verzorgen we daar 2 of 3 pagina’s in. Zodat het hele dorp op de hoogte 
wordt gebracht van belangrijke data en activiteiten binnen de kerkelijke gemeenten. 
 
Website 
Sinds enkele jaren is er een website, https://kuinreblankenham.protestantsekerk.net/ 
in de lucht, alle gemeenteactiviteiten worden zo toegankelijk voor een groter publiek. 
Probleem is nog, dat lang niet alle activiteiten aangeleverd worden aan de webmaster. Het 
moet meer gaan leven dat we een website hebben die actueel moet zijn! 
 
Publicatiebord 
Naast de voordeur van de kerk hangt een publicatiebord: hierop worden de 
kerkdiensten per maand gepubliceerd, alsmede de activiteiten die in die maand plaatsvinden. 
In de zomermaanden worden er op campings en bij de jachthaven in en rondom het dorp ook 
de kerkdiensten gepubliceerd. 
 
Facebook 
Onze Protestantse gemeente Kuinre en Blankenham hebben een gezamenlijke facebook 
account, deze wordt beheert door onze predikant. 
www.facebook.com/pknkuinreblankenham 
Er staat allerlei informatie op over onze gemeenten, kerkgebouw en diensten en ook 
overwegende stukjes. We hopen dat onze facebookpagina mensen nieuwsgierig maakt naar 
kerk en geloof. En ook hopen we dat mensen door onze facebookpagina met elkaar in contact 
komen en de onderlinge band in onze gemeentes zo wordt versterkt. 

http://www.facebook.com/pknkuinreblankenham
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