
ANBI GEGEVENS NEDERLANDS HERVORMDE GEMEENTE LUTTEN  

  

1. Naam van de gemeente:  

  

Nederlands Hervormde Gemeente Lutten  

  

2. RSIN- of fiscaalnummer:  

 8241.11.916 

    

  

3. Contactgegevens  

  

a. Scriba:  

J. Smid - Hurink  
Elfde wijk 13a 
7796 HP Heemserveen 
Tel. 0523-681579 
Mob. 06-57231144 
e-mail: scriba-hg@outlook.com 

  

b. Administratie College van Kerkrentmeesters:  

H.J.D. Grevelman  

De Lutteresweg 4  

7775PP  LUTTEN  

Tel. 0523-681807  

e-mail: grevelman@vetker-grevelman-vof.nl 

  

c. Administratie diaconie:  

A. Mol 

Rondweg 3 

7775 SM SCHUINESLOOT  

Tel. 0523-683013 

e-mail: annekemol@hotmail.nl 

 

  

   

4. Bestuurssamenstelling:  

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de Kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers 

van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad minimaal 8 leden, die worden gekozen door 

en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van Kerkrentmeesters telt minimaal 2 leden en 

is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met 

uitzondering van diaconale aangelegenheden.  

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de 

begroting en de jaarrekening. Het College bestaat ten minste 2 leden. Verder hebben zowel de 

Kerkenraad als het College, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact 

met het het Regionaal College voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11. Art. 3)  

  

5. Beleidsplan:  

Het beleidsplan 2012-2016 van de Hervormde Gemeente Lutten is in te zien op:   

www.ghklutten.nl/wp-content/uploads/2012/03/beleidsplan.pdf  

  

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op:  

www.protestantsekerk.nl/visienota  

  

6. Beloningsbeleid:  

http://www.protestantsekerk.nl/overons/protestantse-kerk/missie-en-visie/Paginas/Visienota-2012.aspx
http://www.protestantsekerk.nl/overons/protestantse-kerk/missie-en-visie/Paginas/Visienota-2012.aspx


De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de “ Generale regeling rechtspositie 

predikanten”. De beloning van de overige medewerkers in loondienst (indien van toepassing), zoals 

kerkelijke werkers en kosters/beheerders, is geregeld in de “Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse 

Kerk in Nederland”. Beide regelingen zijn te vinden op   www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden  

  

Leden van de Kerkenraad, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun 

werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.  

  

  

  

  

7. Doelstelling:  

Waar staan wij voor als gemeente van Christus? En wat is de basis waarop wij staan. Wij vatten dat zo 

samen:   

  

Wij willen leven uit de liefde van God en zo, als een levende gemeente het evangelie in woord 

en daad uitdragen in het geloof dat God in Christus naar ons heeft omgezien en ons vraagt om 

te zien naar elkaar.’   

  

Waarom willen we dat als hervormde gemeente? Daar is maar één goede reden voor: omdat God van 

ons houdt. Van elk van ons persoonlijk, van ons samen als gemeente, van heel de wereld houdt Hij.  

En dat is gebleken toen zijn Zoon geboren werd als een mensenkind, zijn leven gaf voor deze wereld 

en de dood overwon in zijn opstanding.   

  

Wij zien dit gesymboliseerd in het oude kerkzegel van onze gemeente. Daar zien we het kruis van 

Christus als een baken van licht in de wereld. Wij beleven dit samen als gemeente. Elke zondag 

bidden en zingen wij samen, lezen wij uit de bijbel en leren daaruit over Gods liefde, zowel in de kerk 

te Lutten als in de kapel te Schuinesloot. En komen we bij onze missie.  

  

Gedragen vanuit de gezamenlijke beleving van ons geloof in de kerkdienst willen wij dit geloof ook 

uitdragen in woord en daad. Dit betekent allereerst dat wij een hechte gemeente willen zijn waarin we 

voor elkaar zorgen, zoals je voor elkaar zorgt als gezin of familie. Waarom? Omdat je van elkaar houdt. 

Maar dat is niet alles. Die liefde gaat verder. Die liefde gaat de wereld in. Zo willen wij er ook zijn als 

gemeente voor hen die geen lid zijn.   

  

Wij willen een open en gastvrije gemeente zijn waarin voor iedereen plaats is. Liefde die niet 

vrijblijvend is maar vraagt om een getuigenis, om het door te vertellen. Daar willen wij als gemeente 

van Christus aan meewerken in woord en daad.   

  

Dat doen wij niet alleen maar samen met onze gereformeerde zusterkerk met wie wij sinds 29 mei 2011 

een federatie vormen onder de naam Emmaüsgemeente. Deze naam wordt ook gesymboliseerd door 

het logo op ons gezamenlijk kerkblad. De Emmaüsgangers als beeld voor ons zelf: twee die samen op 

weg gaan en gaandeweg de ogen geopend worden door en voor de gekruisigde en opgestane Heer. 

Veel gebeurt al gezamenlijk. Andere zaken worden voorbereid.   

  

  

8. Uitgeoefende activiteiten  

De Kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het instand houden van een levende 

gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk haar gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijke 

kerkenwerk. Een aantal taken zijn overeenkomstig de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke 

colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diaken. Zij waken over de 

financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af 

aan de Kerkenraad. Een samenvatting van de belangrijkste gegevens vindt u hieronder.   

  

  

9. Samenvatting van de staat van baten en lasten:  



Hieronder vindt u de staat van baten en lasten welke via de kolom Begroting inzicht geeft in de 

begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft 

inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.  

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen 

bestedingen van het verslagjaar.  

  
Baten en Lasten Kerkelijke gemeente     

  Begroting  Rekening  Rekening  

  2016  2014  2013  

Baten        

Baten onr.zaken, woonbijdrage, teruggave energiebel.  7.000  7.230  6.714  

Rentebaten en dividenden (aandeel winst begraafplaats)  

  

200  181  194  

Vrijwillige bijdragen  78.000  79.355  79.198  

Subsidies en bijdragen, subsidies godsdienstonderwijs  18.000  15.094  15.464  

Totaal baten  135.000  124.911  132.425  

        

Lasten        

Lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen  22.000  21.725  24.488  

Teruggaaf energiebelasting  -3.000  -11.465    

Afschrijvingen  262  262    

Basistractement enz. Tegemoetkomingen, onkostenverg.  8.338  8.289  5.252  

Centr.Kas Pred.traktementen, bezettingsbijdrage  74.000  73.404  77.443  

Gastpredikanten  6.500  6.561  2.379  

Lasten kerkdiensten, catechese etc.  5.000  6.053  5.138  

Verplichtingen/bijdragen andere organen  8.000  8.432  7.871  

Salarissen en onkostenvergoedingen  11.000  10.715  8.309  

Kosten beheer en administratie  5.000  5.581  6.586  

Rentelasten/bankkosten  900  673  1.126  

Totaal lasten  138.592  130.230  138.000  

        

Saldo baten - lasten  -3.000  -5.319  -6.167  

        

Overige lasten en baten, netto totaal  2.000  2.522  2.828  

        

Resultaat  -1.000  -2.797  -3.339  

Alle bedragen in Euro  

   
Toelichting:  

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor 

hun activiteiten. Aan de gemeenteleden wordt elk jaar door middel van de Actie Kerkbalans gevraagd 

om hun financiële bijdrage voor het werk van de Kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Tevens 

wordt er twee keer in het jaar, met Pasen en met Dankdag, een extra collecte gehouden. Kerken 



ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van 

monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.  

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salaris voor 

de predikant en eventueel kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast 

worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, 

benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, eventueel personeel, 

vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk kerkenwerk. Onder lasten van 

beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.   

  


