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Protestantse Kerk Aalden-Zweeloo (PKN)   

Nieuwsbrief   2 mei 2022 
 

 

 

 

Uitnodiging gemeente-avond op 12 mei, 19.30 u 

 

Beste mensen, 

Graag nodigt de kerkenraad jullie uit voor de gemeenteavond op 12 mei. We bespreken dan de 
jaarrekening 2021 van de kerk en van de diaconie. De financiële overzichten zijn toegevoegd aan 
deze uitnodiging. 

Daarnaast staan op de agenda: 

- De voorbereiding van het beroepingswerk. Op 17 februari hebben we allerlei suggesties 
verzameld en alle opmerkingen op de gele plakkertjes zijn in een tekst verwerkt die ook is 
bijgevoegd bij deze uitnodiging; 
 

- Een korte toelichting op het digitaal collecteren met GIVT; 
 

 
- De uitnodiging om op 10 september in ons kerkgebouw aandacht te besteden aan het 

cultuurpad in Coevorden. De organisatie vraagt of we in ons gebouw iets willen laten zien van 
de kunst, cultuur en historie van Aalden. We inventariseren hiervoor de 
mogelijkheden/suggesties. 

Graag nodigen we iedereen uit voor deze gemeente-avond! 

Namens de kerkenraad, 

 

Hans Hordijk 
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College van Kerkrentmeesters - Jaarrekening 2021 

Balans 

 2021 2020 

Activa 

Onroerende zaken 2 2 

Debiteuren 0 1.696 

Kortlopende vorderingen en overlopende activa 0 0 

Geldmiddelen 94.650 139.155 

 
Totaal 94.652 140.853 

Algemene gegevens 

 2021 2020 

Aantal belijdende leden 189 200 

Aantal doopleden 126 131 

Totaal aantal leden 315 331 

Aantal pastorale eenheden (PE) 169 169 

Gemiddelde bijdrage per lid (=levend geld / # leden) 220 233 

Gemiddelde bijdrage per pastorale eenheid (=levend geld / # PE) 411 457

Totaal 

Passiva 

Algemene reserve 

Bestemmingsreserves en -fondsen 

Voorzieningen 

Crediteuren 

94.652 

68.152 

19.000 

7.500 
0 

140.853 

140.034 

0 

0 

819 
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Diaconie prot.kerk Aalden-Zweeloo            
    Begroting 2021    Rekening 2021    Rekening 2020  
  INKOMSTEN            
83.20 Collecten eigen Diaconie                 1.500                     3.120                     4.161   
84.11 Collecten diaconaal plaatselijk                    200                            -                       262   
84.12 Collecten diaconaal landelijk                    600                        983                       853   
84.13 Collecten diaconaal wereld                 2.500                     1.546                     2.201   
83.40 Kerkwebradio                    450                        333                       510   
83.99 Diaconaal fonds                      50                        855                         50   
81.10 Rente                        1                            2                           1   

              
              
                   5.301                     6.838                     8.038   

              

              
  UITGAVEN            
44.20 Contributie en kerkactiviteiten                    900                     4.671                       552   
45.10 Afdracht Quotum                    450                        402                       448   
47.80 Kerkwebradio                    700                        579                       742   
48.11 Bankkosten                    120                        146                       119   
53.11 Collecten diaconaal plaatselijk                    100                            -                       475   
53.12 Collecten diaconaal landelijk                    500                     2.115                     1.274   
53.13 Collecten diaconaal wereld                 2.300                     3.220                     3.889   
44.99 Diaconaal fonds                     200                     2.030                       100   

              
                   5.270                    13.162                    7.599   

              
  RESULTAAT                     31                    -6.323                      439   

  

  

  

  

 

totaal inkomen               6.838,32  

totaal uitgaven            verschil            13.161,66  

 -6.323,34  

    
    

 

 saldo diaconaal fonds      

31-12-2020            
  2.163,90  

31-12-2021                 988,90  

     

 saldo Mien Lanning fonds     

15-1-2017            
15.006,79  

31-12-2021            10.631,79  
 

 

saldo lop rek 31-12-20121                   1.396,35   

saldo spaarrek 31-12-2021                 

                  

13.807,53   

15.203,88   

    
    

 

saldo kerkwebradio     

31-12-2020                
  1.064,44   

31-12-2021                     818,31   

     

saldo collectebonnen     

31-12-2020                
     356,17   

31-12-2021                     868,73   
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 Geref.kerk Aalden- Zweeloo          

Diaconie 2021    overzicht      uitgaven collecten 

en giften      

          

 

uitgaven/giften Diaconie  

   

Kerk tv beeld   

   

   

         4.375,00   

Samen eten                12,00   

avondmaal kosten                24,00   

rozen mantelzorg                50,00   

kerst attenties                40,00   

vrienden  van de Korenhof                50,00   

vrienden van het Ellertsveld                50,00   

Vakantietassen  

   

   

   

   

   

   

   

              70,00   

  

  

   

   

   

   

         4.671,00   
 

 

collecten Regionaal / Landelijk  

      

14-3   Diaconaat             225,00  

28-3   jong protestant              210,00  

  1-4   ouderenfonds witte donderdag             135,00  

   4-7   vakantietas              95,00   1-8   watersnood giro 777            

460,00  

         Regionaal diaconaal fonds             300,00  

 7-11 leger des heils             200,00  

21-11 pastoraat             100,00  

28-11 st Kennet Zwinderen             290,00  

12-12 binnenlands diaconaat              100,00  

      

      

      

      

           2.115,00  
 

          

 collecten wereld        

7-2 werelddiaconaat              445,00   

   

 27-6 Corona giro 555  

   

           200,00  

21-2 werelddiaconaat              225,00    26-9 Haïti aardbeving             250,00  

28-2 missionair werk              171,00    19-9 vredeswerk             100,00  

7-3 voorjaarszending              230,00    17-10 werelddiaconaat             401,00  

21-3 Werelddiaconaat Indonesië              250,00    14-11Dorcas             400,00  

4-4 kansarme kinderen              130,00    25-12 Kinderen in de knel             245,00  

13-6 Wilde ganzen              173,00    

         1.624,00   
       

         

  

  

  

  

totaal  

   

   

        1.596,00  

   

        3.220,00  
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WAT VOOR KERK WILLEN WE ZIJN/WORDEN? 

 

We willen een open kerk zijn, ook letterlijk, toegankelijk voor iedereen. 

Waarin omgezien wordt naar elkaar, en waar ook mensen van buiten de 

kerk welkom zijn. Uitnodigend en laagdrempelig willen we zijn, een kerk 

voor iedereen!  

Een kerk waarbij het samenkomen resulteert in samenbinding: samen 

één en voor elkaar. Een plek waar je je thuis kunt voelen, oud en jong. 

En bijbelverhalen je verrijken en ondersteunen in je leven in deze tijd. 

Een inspirerende plek waar je graag af en toe kunt ‘opladen’. 

Als kerk willen van betekenis zijn als plaats van hoop, geloof en liefde. 

Als onderdeel van de dorpsgemeenschap en als plaats van ontmoeting,  

bezinning en stilte voor wie daar aan toe is. Een levende en meelevende 

kerkgemeenschap, geloof en vertrouwen uitdragend. 

In vieringen en andere samenkomsten zoeken we naar verschillende 

manieren van leren, vieren en dienen. Gebaseerd op moderne theologie 

tot uiting komend in muziek, zang en gesprek met elkaar. En zo geven 

we op een moderne manier vorm aan de ontmoeting met God en met 

elkaar. 

Voor de jeugd zoeken we naar een invulling van bruisend jeugdwerk en 

waarin jongeren bepalen hoe de ontmoeting met elkaar georganiseerd 

wordt en hoe aan geloofsgesprekken vorm wordt gegeven. 

We zoeken steeds meer de samenwerking met omliggende kerken (de 

Zanddorpen). Stapsgewijs gaan we meer ‘grensoverschrijdend’ en 

gezamenlijk aan de slag. De ontmoeting van gemeenteleden stimuleren 

met gezamenlijke activiteiten staat voor de komende jaren (na corona) 

voorop. 

  



Opbrengst gesprek over toekomst op 17 februari 

Pagina 7 van 7 
 

WELKE KWALITEITEN ZOEKEN WE IN EEN (TOEKOMSTIG) 

VOORGANGER?  

 

We zoeken een enthousiasmerende en inspirerende voorganger. Een 

aanstichter die jong van hart de opbouw van de gemeente aanjaagt. Een 

betrokken samenbinder, jong en dynamisch. Iemand die energiek met 

ons de toekomst in trekt: een duizendpoot met durf! 

Iemand die vanuit betrokkenheid met de mensen het pastoraat vorm 

geeft. Een predikant die jong en oud met enthousiasme weet te binden 

rondom verhalen uit de bijbel. 

Een ‘mensen mens’ die op een positieve manier de veelkleurigheid  van 

de gemeenschap weet te mobiliseren en de verschillen kan verbinden.  

Iemand die ‘uitdagend’ omgaat met jong en oud. Die goed kan luisteren 

en vertrouwen bouwt. 

In vieringen en bijeenkomsten verwachten we van de voorganger hulp 

om in bijbelverhalen de betekenis voor ons dagelijks leven in deze tijd te 

ontdekken. Iemand die vernieuwend wil zijn ( kerk 2.0) en met creativiteit 

vieringen en andere activiteiten vormgeeft bijvoorbeeld met moderne 

liederen en muziek.  Gematigd modern en daarbij de veelkleurigheid van 

de geloofsgemeenschap koesterend, geen dogmaticus met een 

eenvoudig taalgebruik, toegankelijk voor jong en oud.  

We zoeken iemand die graag de samenwerking zoekt met mensen 

binnen en buiten de kerk. Oog heeft voor aanwezige talenten en die 

weet te mobiliseren. Een dorpspastor voor het hele dorp die zich inzet 

voor de opbouw van de kerkelijke gemeente en de samenleving. 

 

 


