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Vaststelling 
Deze plaatselijke regeling is vastgesteld door de kerkenraad op 22 juni 2020 en is vanaf 
deze datum geldig. 

Overzicht van de versies, de datum waarop de regeling in de kerkenraad is 
vastgesteld en welke artikelen gewijzigd zijn: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum Versie  
12-12-2005 1.0 Eerste versie, definitief vastgesteld 
05-03-2007 1.1                             

  
 

Herzien en vastgesteld 
07-04-2008 1.2 Herzien en vastgesteld 

30-03-2009 1.3                             
  

 

Herzien en vastgesteld 
08-03-2010 1.4 Herzien en vastgesteld 

04-03-2013 2.0                             
  
  

 

Herzien en vastgesteld 
10-02-2014 2.1 Herzien en vastgesteld 
02-03-2015 2.2 Herzien en vastgesteld 

14-03-2016 3.0 Herzien en vastgesteld 
22-06-2020 4.0 Gereviseerd en vastgesteld 
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Inleiding  
Wat is een beleidsplan?   
Een beleidsplan is een notitie waarin duidelijk wordt waar een gemeente voor staat, wat zij de 
komende vier jaar van plan is en hoe zij dat wil bereiken. 

Waarom een beleidsplan?   
Ook zonder een beleidsplan dat als zodanig op papier staat is er beleid, maar zonder een bewust, 
geschreven plan domineren tradities, gewoontes en (ervaren) personen. Met een plan kan iedereen 
op de hoogte zijn van doelen op de korte en langere termijn. Een beleidsplan nodigt de gemeente uit 
tot meedenken, helpt bij het maken van keuzes (niet alles hoeft ineens gedaan te worden) en het 
geeft rust (de hoofdlijnen zijn uitgezet en daar kan op teruggegrepen worden). 

Hoe is deze versie van het beleidsplan tot stand gekomen 

Om te komen tot een nieuwe versie van het beleidsplan voor de periode 2020-2025 heeft de 
kerkenraad in oktober 2018 besloten om dhr. A. Koster te benaderen als extern adviseur om het 
beleidsplan goed te kunnen onderbouwen en tot een duidelijke visie te komen. In 2 sessies met de 
kerkenraad en in de groothuisbezoeken is o.a. nagedacht over de volgende stellingen: 

• Waarom blijf jij (actief) bij de kerk? Wat vind je er? 
• Wat is de kern van ons gemeente-zijn en wat ontbreekt er voor jou? 
• Wat is de toegevoegde waarde van onze kerk voor de samenleving? 

Uit deze overlegvormen kwam naar voren wat er goed ging in de kerk en behouden moest blijven, 
maar ook wat gemist werd. In de kerkenraadsvergadering van juni  2019 zijn hieruit de volgende 
prioriteiten geselecteerd, die als beleidsvoornemens in dit beleidsplan zijn verwerkt[paragraaf]; 

• jeugd: hoe en wat       [catechese en jeugdwerk] 
• visie: waar staan we over  5 jaar / bewustzijn bestaansrecht  [kerkenraad en CvK] 
• vernieuwing kerkdiensten       [liturgiecommissie] 
• stilte/meditatie/bezinning       [vorming en toerusting]  
• bijbeluitleg / Bijbelstudie       [vorming en toerusting]  
• zaken tegen eenzaamheid       [pastorale raad]  
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Visie   
De Ontmoetingskerk is geworteld in de liefde van God ons voorgeleefd door Jezus Christus. 
Vanuit die inspiratie wil onze kerk - in woord en daad - dienstbaar zijn aan de gemeenschap 
van Krimpen aan de Lek.  
Wij willen een gemeente van Christus zijn waarin de ontmoeting met God en met de naaste 
centraal staat. 
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Beschrijving  
 
PKN   
De Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek is in omvang de kleinste PKN-gemeente in deze kern. De 
grootste is de Hervormde Gemeente en een lutherse gemeente is er niet. Met de Hervormde 
Gemeente wordt al jaren samengewerkt op het terrein van jeugdwerk en ouderenwerk, eenmaal per 
jaar wordt een gezamenlijke kerkenraadsvergadering gehouden. Ook  beide diaconieën vergaderen 
gezamenlijk minstens 1x per jaar. 

 

De Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek   
Instituering  
De instituering van de Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek heeft plaatsgevonden op 22 april 1889 
als Gereformeerde Kerk te Krimpen aan de Lek. 

Predikant  
Per 11 november 2012 is de predikant ds. L. M. Schermers. 

Kerkgebouw  
Het huidige kerkgebouw, gevestigd op het adres Hoofdstraat 90, werd in gebruik genomen op 8 
november 1968. 
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Samenstelling gemeente  
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De toekomst van de gemeente – beleid tot het jaar 2026 
 
Kerkenraad 
Uitgangspunten  
De kerkenraad draagt de verantwoordelijkheid voor de opbouw van de gemeente. Zij probeert op 
zodanige wijze sturing te geven aan alle activiteiten die door en vanuit de gemeente worden 
ontplooid dat alle mensen met hun eigen talenten daarin tot hun recht kunnen komen. Het streven is 
zoveel mogelijk mensen in de gemeente een taak te geven. Daarnaast streeft de kerkenraad ernaar 
bij te dragen aan het functioneren van de PKN op alle niveaus. Eenmaal per jaar wordt er een 
gemeenteavond belegd voor alle gemeenteleden waarin een thema uit onze kerkpraktijk wordt 
besproken en er ruimte is voor een meningsvormende discussie. 

Beleidsvoornemens 
• Intern in de kerkenraad: op regelmatige basis naast de zakelijke punten ook 

bezinningsonderwerpen agenderen. 
• Bewust nadenken over de toekomst van de kerk na het emeritaat van de predikant:  zijn er qua 

financiën en qua menskracht  mogelijkheden zelfstandig verder te gaan ? Of gaan we op zoek 
naar een samenwerkingsverband? 

• Intensiveren van het contact met de hervormde gemeente d.m.v. een regelmatig terugkerende 
moderamenvergadering. Het oppakken van de  daaruit voortvloeiende activiteiten. 

• Extern: aandacht schenken aan het gezicht van de kerk naar buiten.  
 

 

Pastorale Raad  
Uitgangspunten 
Met het pastoraat willen wij in navolging van Jezus naar elkaar omzien. Dit krijgt gestalte door een 
luisterend oor te bieden aan en mee te denken met  de leden van onze gemeente en aan anderen 
wanneer zij een beroep op ons doen. Zo mogelijk bieden we steun door gesprek en gebed. 

Daarnaast dragen de ouderlingen medeverantwoordelijkheid voor de bediening van het Woord en de 
sacramenten. 

Praktijk 
Taken van de pastorale raad: 

• zorg voor de gemeente als gemeenschap 
• het bezoeken van gemeenteleden 
• medeverantwoordelijkheid dragen voor de bediening van het Woord en de sacramenten 
• de ambtelijke vertegenwoordiging in de kerkdiensten 
• het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar pastorale roeping 
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Beleidsvoornemens 
• Het huisbezoek en het groothuisbezoek op het bestaande niveau handhaven. 
• Gemeenteleden stimuleren om te zien naar elkaar.  
• Ieder seizoen een bijeenkomst organiseren voor ouderlingen en contactpersonen rond een 

pastoraal thema. 
• Openstaan voor nieuwe vormen van pastoraat. 
• Zoeken naar mogelijkheden om  eenzaamheid te voorkomen door bijv. een wekelijkse koffie 

inloop voor wie wil? 
 

Diaconie  
Uitgangspunten  
Diaconaat is gericht op menswaardig leven, wereldwijd. 

De diakenen zijn in het bijzonder geroepen tot: 

• de dienst aan de tafel van de Heer en het inzamelen van de collecten 
• de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in de gemeente en de wereld 
• de toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping 

Diaconaat uit zich in allerlei vormen van aandacht en activiteit. Het begint met hart hebben voor 
mensen in knelsituaties: hen zien en hen horen. Het diaconale werk richt zich op het omzien naar een 
medemens in nood, het bieden van hulp bij armoede en discriminatie. Ook probeert de diaconie oog 
te hebben voor ongelijkheid tussen mensen. 

Praktijk  
Taken van de diaconie: 

• de ambtelijke tegenwoordigheid in de kerkdiensten 
• de dienst aan de tafel van de Heer 
• het inzamelen en besteden van de collecten 
• het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping 
• het verlenen van bijstand, verzorging of bescherming aan hen die dat nodig hebben 
• het beheren van de financiële zaken die bestemd zijn voor het diaconaat 

Activiteiten  
• Het eenmaal per jaar organiseren van een ouderenreisje en een ouderenmiddag. 
• Kerstactie gezamenlijke kerken Nederlek: kerstpakketten financieren en uitdelen. 
• De gemeente informeren over wereldwijde en landelijke diaconale activiteiten waar wij aan 

bijdragen door onze collecten. 
• Het organiseren van de schoenendoosaktie in samenwerking met de Hervormde Gemeente. 
• Het verzorgen van broodhulp. 
• Het inzamelen van het product van de maand voor de Voedselbank. 
• Het faciliteren van een gratis vakantie voor gezinnen op bijstandsniveau en voor eenzame 

ouderen. 
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Beleidsvoornemens 
• Voortzetting van de genoemde activiteiten en deze waar mogelijk uitbreiden. 
• Een open oog en oor hebben voor wat er plaatselijk, landelijk en wereldwijd gebeurt. 
• Intensivering van de contacten met de diaconie van de plaatselijke Hervormde gemeente. 
• Zoeken naar mogelijkheden om  eenzaamheid te verminderen door het verzorgen van 

ontmoetingsmogelijkheden zoals  bijv. een wekelijkse koffie inloop voor wie wil of het af en toe 
verzorgen van een maaltijd. 

• Het organiseren van de actie Vakantietas. 
• Het verbeteren van de zichtbaarheid in het werkterrein van de diaconie en het vergroten van de 

toegankelijkheid en vindbaarheid van de diaconie. 
 

ZWO  
Uitgangspunten  
In de gemeente aandacht en gebed vragen voor het werk van de zending, werelddiaconaat en 
ontwikkelingssamenwerking. 

Geld inzamelen ten behoeve van de verre naaste, de financiële handelingen gebeuren onder de 
verantwoording van de diaconie. 

Beleidsvoornemens 
• Het twee keer per jaar voorbereiden van een kerkdienst t.b.v. een project  dat we als ZWO-

commissie financieel willen steunen en bij de gemeente onder de aandacht willen brengen. 
• Het jaarlijks meedoen aan de Paasgroetenactie. 
• Regelmatig blijven plaatsen van stukjes in de ‘SamenWijzer’ en ‘zondagsbrief’ om de gemeente 

op de hoogte van bovengenoemde zaken te houden. 
• Het adopteren van een gezin/kind via de stichting ‘Red een kind’.  Dit project is door ons gekozen 

uit het aanbod van projecten op de website van Kerk in Actie. 
• Meedoen aan initiatieven die erop gericht zijn de onrechtvaardigheid in de wereldsamenleving te 

verminderen. 
 

Liturgiecommissie  
Uitgangspunten  
De doelstelling van de liturgiecommissie is het organiseren van zogenaamde `speciale diensten’. Dit 
gebeurt zowel zelfstandig, als via ondersteuning aan andere groepen en commissies uit de 
gemeente. Daarnaast is het de taak van de liturgiecommissie om zich voortdurend te bezinnen op de 
betekenis en het gebruik van de verschillende liturgische modellen, ook in samenhang met het 
kerkelijk jaar en met de bewustmaking van de gemeente in deze. 

Praktijk 
Het voorbereiden van ´speciale diensten´ houdt in: 

• het opstellen van de ´orde van dienst´ 
• het onderhouden van de contacten met allen die meewerken aan de dienst. 
• het eventueel regelen van het uitwerken en vermenigvuldigen van de `orde van dienst` 



Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek 

10 
 

• het verzorgen van de muzikale omlijsting van de dienst 
• het aankleden van de kerk bij Kerst en Pasen 
• zorgen voor een goede pr via SamenWijzer, huis-aan-huisblad, affiches en  sociale media 

De volgende ´speciale diensten´ worden door de liturgiecommissie voorbereid: 

• startdienst op de startzondag 
• laatste zondag van het kerkelijk jaar 
• de diensten rondom Pasen 
• kerstnacht- en kerstmorgendiensten 

De voorbereiding van de diensten geschiedt in een vergadering. Tijdens deze vergadering is, indien 
mogelijk, ook altijd de predikant die in de dienst voorgaat aanwezig.  

Beleidsvoornemens  
• Ook niet leden van de liturgiecommissie betrekken bij het voorbereiden van speciale diensten. 
• Het nadenken over een permanente herdenkingsplaats voor overledenen in de kerkzaal. 
• Voorstellen doen aan de kerkenraad m.b.t. tot vernieuwing van kerkdiensten. 

 
Jeugd en jongerenwerk 
Uitgangspunten  
• In het jeugd- en jongerenwerk willen  we aan jongeren een veilige plek bieden om met 

leeftijdsgenoten en anderen bezig te zijn met  vragen rond Bijbel,  geloof en dagelijks leven. 
• De jeugdouderling is namens de kerkenraad verantwoordelijk voor de activiteiten die voor de 

jeugd worden georganiseerd. De meeste activiteiten, catechese en clubwerk, worden door 
anderen uitgevoerd. Ook ontplooit de jeugdouderling nieuwe initiatieven als blijkt dat sommige 
gebieden onderbelicht worden. 

• Het belangrijkste doel : jongeren (en ouders) steunen in de geloofsontwikkeling.  De jeugd 
betrokken houden bij de kerk en de kerk bij de jeugd. 

Praktijk  
In het kader van bovengenoemde worden de volgende activiteiten georganiseerd: 
 
1. Catechese 
• Kindercatechese – Jaarlijks wordt kindercatechese gegeven als voorbereiding op de viering van 

het Heilig Avondmaal voor de leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 van de basisschool. 
• Eethuiscatechese – In samenwerking met de PKN-zustergemeente “Kerk aan de Lek” is er 

catechese voor de leerlingen vanaf het voortgezet onderwijs. 
 

2. Jeugdclubs – vanaf groep 4 t/m VO 3 zijn er jeugdclubs. Het streven is om de leiding van de 
kinderclubs te laten bestaan uit mensen van de Hervormde en Gereformeerde kerk. 

3. Kindernevendienst – zie betreffende hoofdstuk 
4. Jeugddiensten –  Er wordt geprobeerd bijzondere diensten te houden gericht op en voorbereid 

met jongeren. Kernwoorden hierbij zijn: laagdrempelig, eigentijds en interactief. 
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Beleidsvoornemens 
• Het handhaven van de bestaande activiteiten. 
• In contact blijven met (de wereld van) de jongeren om het aanbod daarop af te kunnen 

stemmen. 
• Ondersteunen van initiatieven vanuit de jeugd.  
• Zoeken naar een gezamenlijke jeugdactiviteiten met de andere kerken(Sunday-halfhour, Taizé). 
• Tweejaarlijks organiseren van een paaswake. 
• Geloofskoffer omzetten in twee geloofsboxen, in bruikleen bij Hervormde kerk. 
• Het versterken van de contacten met jonge ouders om zo ook hun kinderen te bereiken.  
• Jeugddiensten organiseren met participatie van de jeugd. 
• Contacten leggen tussen ouderen en jongeren binnen de kerk. 

 

Kindernevendienst 
Uitgangspunten  
De kinderen van 4 t/m 12 jaar (groep 1-8 basisschool) spelenderwijs bekend maken met de 
Bijbelverhalen en waar mogelijk inzicht te geven in wat het betekent kind van God en volger van 
Jezus te zijn. Daarmee wil de commissie de ouders van jonge kinderen in onze gemeente 
ondersteunen in de geloofsopvoeding. 

Praktijk 
Elke zondagmorgen een eigen nevendienst, behalve in vakantietijd, Werkbladen in de kerkruimte als 
er geen kindernevendienst wordt gehouden en een eigen kinderkerstdienst. Er is een draaiboek 
voorhanden waarin de praktische zaken geheel zijn uitgewerkt. 

Beleidsvoornemens 
• Aantal leidinggevenden op peil houden. 
• Soms met de kinderen naar buiten gaan. 
• Handhaven van advents- en 40dagenproject , tijdens deze projecten verzorgt de leiding een 

blokje in de betreffende diensten. 
• De kinderen een actieve rol tijdens het kinderkerstfeest geven. 
• Een activiteit voor de bewoners van de Dertienhuizen met de kinderen. 
• Een eigen invulling in de kerkruimte, als er geen kindernevendienst is. 

 

Vorming & Toerusting  
Uitgangspunten  
Als commissie Vorming en Toerusting willen we mensen mogelijkheden en materiaal aanbieden 
waarmee ze kunnen groeien in hun geloof, in hun relatie met mensen en als gemeenschap. De 
commissie V&T is niet groot, dat maakt de mogelijkheden beperkt. 

Praktijk 
• Introductie jaarthema en eventueel de verbeelding daarvan. 
• Ontmoeting rondom (jaar) thema, b.v. startdag-activiteit. 
• Organiseren van activiteiten rondom Pasen, b.v. sobere maaltijd en openstellen van de kerk. 
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• Filmavond organiseren. 
• Uitvoeren van ideeën vanuit de gemeente en/of predikant(e). 

Beleidsvoornemens 
• Bezinning of de bestaande activiteiten nog aansluiten bij de gemeenteleden. 
• Thema-avond organiseren rond een actueel onderwerp: bijv. duurzaamheid, eenzaamheid of 

voltooid leven. 
• Jaarlijks een bijbelgesprekskring aanbieden 
• Organiseren van de bezinningswandeling. 
• Nagaan of de krachten gebundeld kunnen worden  met een andere commissie waardoor  er 

misschien meer mogelijkheden zijn. 
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Kerk voor het dorp:  je als kerk verbinden met anderen - PR 
Uitgangspunten  
Als Ontmoetingskerk willen we niet alleen voor ons zelf bezig zijn, maar ons als kerk verbinden met 
andere mensen en organisaties in ons dorp. Niet als degenen die de wijsheid in pacht hebben, maar 
wel als mensen die zich in Jezus ’naam bij anderen betrokken weten. 

Andere initiatieven 
Het is hoopgevend dat initiatieven zijn ontstaan die vruchtbaar blijken, zoals: 

• Het Vakantie Bijbel Feest: in de herfstvakantie is er een programma voor alle kinderen uit de                 
basisschoolleeftijd in de Ontmoetingskerk. 

• De Kerk-School-Gezinsdienst: eens per jaar is er een themadienst voor kinderen van De 
Wegwijzer en hun ouders. In samenwerking met de leerkrachten wordt het thema bedacht; de 
leerkrachten zorgen voor een creatieve verwerking in de klas en de voorgangers van beide 
kerken volgen dezelfde orde van dienst en houden een preek over ditzelfde thema. Leerlingen en 
leerkrachten hebben een rol in de dienst.  De dienst op Biddag wordt samen met De Wegwijzer 
afwisselend gehouden in de Ontmoetingskerk of in de Kerk aan de Lek. 

• De kinderkerstdienst: die door de Kindernevendienst van de Ontmoetingskerk wordt 
gorganiseerd op de zondag voor kerst. Meestal met een toneelstuk of musical voor en door 
kinderen. 

• Kerstviering van en in  het Cultuurhuis: op verzoek van het Cultuurhuis doen de predikanten van      
beide  kerken hieraan mee. 

• Het Feest van de Geest: om het jaar doet de Ontmoetingskerk mee met dit landelijke      
georganiseerde, interkerkelijke Feest tussen  Hemelvaart en Pinksteren. Een kunstenaar uit de        
regio maakt speciaal voor deze gelegenheid een kunstwerk. De kerk is overdag open, er zijn             
diverse kunstwerken te bekijken en er worden activiteiten georganiseerd. 

• Top 2000-dienst. 

Beleidsvoornemens 
• We willen ons aansluiten bij de ‘75 jaar bevrijding’ herdenkingen georganiseerd door de 

gemeente Krimpenerwaard. 
• Mede organiseren van de kerstwandeling die in principe om de twee jaar wordt gehouden, 

eerstvolgende in  2020.  
• Eenmalig organiseren van een  rouwmarkt in november 2020. 
• Avond ethisch onderwerp: duurzaamheid? Voltooid leven? 
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College van Kerkrentmeesters 
Uitgangspunten  
Het College van Kerkrentmeesters verricht de werkzaamheden in overeenstemming met de 
bepalingen van de Kerkorde en de ordinanties van de PKN en voert zijn taak uit onder 
verantwoordelijkheid van de Kerkenraad. Het uitgangspunt is het gezond houden van onze kerk in 
materiële en financiële zin. 

Praktijk  
De laatste jaren is het College van Kerkrentmeesters erin geslaagd de exploitatierekeningen zonder 
tekorten af te sluiten. De belangrijkste bronnen van inkomsten zijn de vrijwillige bijdragen, die via de 
jaarlijkse actie Kerkbalans worden opgehaald, giften, collecten voor de kerk, verhuur kerkruimten en 
het verjaardags-fonds. Incidentele inkomsten zijn de talentenveiling en de bazaar.  

Desondanks zijn er voor de toekomst wel zorgen over de financiële situatie. 

• In het najaar van 2022 gaat onze predikant met emeritaat. Het is de vraag of we opnieuw een 
predikant voor 50% kunnen benoemen. Het “inhuren” van voorgangers kost minder, maar de 
pastorale zorg komt dan misschien niet tot zijn recht. Wat hiervan de financiële consequentie is, 
voor de komende jaren erg moeilijk in te schatten.   

• Door de afname van het aantal leden en de beperkte betrokkenheid van sommige leden is het 
risico aanwezig, dat de vaste vrijwillige bijdrage (VVB) jaarlijks met 5 % zal afnemen,  
(ca. € 3.000,--). 

• Noodzakelijke kosten 2020: Het hoge dak van het kerkgebouw moet worden vervangen. Door 
herbestrating moet de tuin (achter- en zijkant) worden opgehoogd, evenals de fietsenplaats. De 
blaasbalg van het orgel moet worden vervangen. Totale verwachte kosten € 22.000,--.  Hiervoor 
is de afgelopen jaren voldoende geld gereserveerd.      

• Door het mogelijk wegvallen van de huuropbrengsten van onze vaste huurders, Crescendo, 
Rejoice en de EHBO verliezen we aan huur € 8.500,-- op jaarbasis.  

• Stijging van algehele kosten door de jaarlijkse prijsindexatie ca.1,9 % gemiddeld over de 
afgelopen drie jaar.  

Als de vermindering van inkomsten en stijging van de kosten plaatsvinden, kost het een behoorlijke 
inspanning om de komende vier jaar de begroting jaarlijks sluitend te krijgen. We zullen regelmatig 
acties moeten houden om extra inkomsten te genereren en kostenbesparingen te kunnen realiseren. 

Beleidsvoornemens 
Het College van Kerkrentmeesters neemt zich derhalve voor om in de komende jaren prioriteit te 
geven aan het inzichtelijk maken aan alle leden dat het gemeente-zijn veel kosten met zich 
meebrengt en dat het daarom belangrijk is dat iedereen naar draagkracht bijdraagt.  

Alleen maar snijden in de uitgaven is niet voldoende. De gemeente heeft de laatste vijf jaar laten zien 
een geefgrage gemeente te zijn, waardoor tekorten elk jaar konden worden weggewerkt. Daarom zal 
het beleid In de komende jaren vooral gericht zijn op het vergroten van de betrokkenheid van alle 
gemeenteleden, om iedereen het gevoel te geven mede verantwoordelijk te zijn voor het 
voortbestaan van onze kerk. 
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Mogelijkheden om meer inkomsten te genereren zijn: 

• Het stimuleren van de mogelijkheid om de (kerk)ruimten te kunnen huren. 
• De gemeente regelmatig te informeren over de ontwikkeling van de financiële positie van de 

kerk via het gemeenteblad SamenWijzer. 
• Onze gemeenteleden dragen niet bij aan een bijdrage voor de Solidariteitskas, zoals door de PKN 

wordt geadviseerd. Deze bijdrage kan aan de gemeenteleden worden gevraagd. 
• Collectes realiseren voor dekking van de kosten van bijv. de Zondagsbrief en het koffiedrinken. 
• Een jaarlijkse bijdrage te vragen voor de SamenWijzer. 
• Het jaarlijks aanpassen van het Meerjaren Onderhoudsplan. 
• Tot 2025 twee keer een incidentele actie te houden (een talentenveiling in 2021 en een bazaar in 

2024). Geschatte opbrengsten uit eerdere acties € 5.000,-- en € 8.000,--. 

Met betrekking tot het onderhoud van het gebouw, installaties en interieur is een Meerjaren 
Onderhoudsplan opgesteld. Dit plan geeft aan in welke periode de onderdelen moeten worden 
onderhouden of vervangen en welke bedragen hiervoor zijn of worden gereserveerd.  

Er is een onderscheid te maken in jaarlijks onderhoud zoals bijvoorbeeld het reinigen van Cv-ketels, 
het jaarlijks onderhoud aan het orgel en het keuren van brandblussers en AED-apparaat, uitgevoerd 
door professionele organisaties.  

Bij kleine onderhoudswerkzaamheden zoals het bijwerken van schilderwerk, het repareren van kleine 
huishoudelijke zaken wordt een beroep gedaan op een groep vrijwilligers, die onze gemeente rijk is. 
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Ondertekening  
 

Aldus te Krimpen aan de Lek vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad van 

22 juni 2020. 

 

 

 

 

………………………… 

J. Kraan, preses 

 

 

 

 

 

………………………… 

J. de Korte, scriba 
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