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Beleidsnotitie 2021 – 2025 

 

College van Kerkrentmeesters – Protestantse Gemeente te Noordlaren en Glimmen  

 

 

 

Op basis van de notities van de kerkenraad heeft het College van Kerkrentmeesters (CvK) de 

volgende uitwerking voor ogen. 

 

1. Eredienst uitbouwen 

Het CvK zal in de begroting voldoende geldmiddelen opnemen om de diensten op het niveau te 

houden dan wel te verhogen, dat we momenteel hebben. Dat wil zeggen diensten waar ruimte 

is voor een predikant of gastpredikant, voor een organist, voor een cantor en/of dirigent, voor 

de cantorij en voor andere zaken die nodig zijn om de aandacht op onze kerkdiensten te houden 

en te verkrijgen. Daarbij kan gedacht worden aan financiële middelen om de communicatie te 

verbeteren, zoals het aanleggen van kerkomroep in Noordlaren, budget voor materiaal als 

folders en posters, en voor upgrading van de website en dergelijke. 

Ook de informatieverstrekking breder dan Glimmen en Noordlaren behoort tot de 

mogelijkheden. Ook financiële middelen voor alternatieven zullen gereserveerd worden, zoals 

voor stiltebijeenkomsten, lezingencyclus, inloopochtenden, en dergelijke. 

 

2. Kerk in het dorp zijn 

Meer dan in het verleden willen we onze gebouwen (tegen lage vergoeding, zonder concurrent 

te zijn voor de dorpshuizen) beschikbaar stellen voor activiteiten in onze dorpen. Daartoe zal 

meer bekendheid aan de mogelijkheden van de gebouwen worden gegeven. In Glimmen 

betekent dat samenwerking met dorpshuis De Groenenberg en de school; in Noordlaren met De 

Hoeksteen en De Rieshoek. Overleg zal plaatsvinden met hen en met Plaatselijk Belang om te 

bezien hoe we elkaar kunnen versterken. 

De inloopochtend zullen we – waar nodig – financieel ondersteunen; zoals we met kerstmis al 

een aantal jaren een bijeenkomst organiseren voor de inwoners van Glimmen, zo zal ook bezien 

worden of een dergelijke activiteit met Pasen in Noordlaren kan plaatsvinden.  

 

3. Bijdragen aan de zorg voor de schepping 

Voor steeds meer christenen betekent geloven ook: nadenken over duurzaamheid en milieu. 

Beleid kan lokaal worden gemaakt, maar er is al veel nagedacht en geschreven. Wij kunnen 

gebruik maken van veel studies en rapportages op het terrein van duurzaamheid.  

 

 ●  Door de Verenigde Naties zijn zeventien ontwikkelingsdoelstellingen geformuleerd en dat 

kan voor ons tot inspiratie dienen. Dit zijn doelen op een breed terrein, wij kunnen ons echter 

beperken tot een kleiner aantal thema’s en zo op beperktere schaal keuzes maken. Het CvK kan 

bijvoorbeeld kiezen voor ‘groene’ elektriciteit en kiezen voor elektriciteitsverbruik van de 
kerkgebouwen opgewerkt via zonnepanelen.  

Zie de volgende tabel. 
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●  Een goed rentmeester moet ook beleid maken voor duurzame beleggingen van gelden. Het 

beleggen van gelden kan vastgelegd worden in een beleggingsstatuut. Hierin worden thema’s 
als milieu, sociale en goed bestuurs-aspecten in de besluitvorming gewogen. Alle beleggingen 

hebben het karakter van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Om nog meer de 

donkergroene kant van beleggen op te gaan, kan onze kerk een deel van het vermogen beleggen 

in Triodos impactfondsen.  

 

●  Het College van Kerkrentmeesters wil zich meer gaan verdiepen in de mogelijkheden om 

energie te besparen. Wij willen bezien of wij ons aan kunnen sluiten bij de landelijke groene 

kerken, waardoor we ook gebruik kunnen maken van ervaringsdeskundigen van de landelijke 

Groene Kerken om ons op deze terreinen te laten adviseren. 

 

●  Het begrip duurzaamheid is heel breed en eenvoudig te realiseren zaken kunnen ook 

bijdragen aan een beperking van de afvalberg. Denk aan papierinzameling, inkoop van 

producten, hergebruik van materialen, etc. 

 

Meer informatie hierover is te vinden op de website van Groene Kerken: www.groenekerken.nl.  

Hierop is onze kerk binnenkort hopelijk ook te vinden.  

 

 

4. Uitbesteden en samenwerken 

De komende jaren zal bezien moeten worden of onze gemeente zelfstandig kan blijven 

voortbestaan, zal federeren of fuseren met een andere gemeente of zal worden opgeheven. Er 

zal de komende jaren intensief gezocht worden naar mogelijkheden tot uitbesteden en tot 

samenwerking. 
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●  Om te zorgen voor continuïteit voor het voortbestaan van de begraafplaats zal gestreefd 

worden naar het installeren van een werkgroep begraafplaats, bestaande uit gemeenteleden en 

mensen die een band hebben met de begraafplaats, die het beheer en onderhoud van de 

begraafplaats onder verantwoordelijkheid van het CvK zullen gaan doen. Doel daarvan is om 

onderzoek te doen naar mogelijkheden om op termijn de begraafplaats in handen te geven van 

een op te richten Stichting. 

 

●  Aan het eind van 2021 zal de koster van Glimmen met pensioen gaan. Een groot deel van zijn 

arbeidsuren verricht hij op de begraafplaats. Nagegaan zal worden of het onderhoud van de 

begraafplaats in handen kan worden gesteld van een (plaatselijke) hovenier.  

 

●  In 2021 zal zowel de Bartholomeuskerk als het kerkhof om de kerk worden overgedragen aan 

de stichting Oude Groninger Kerken. De kerk wordt op hetzelfde moment terug gehuurd voor 

het gebruik voor de erediensten, voor verhuur voor begrafenissen en trouwerijen en voor 

culturele activiteiten. 

 

5. Het geld aan het werk zetten 

Zoals bij onderdeel 4 al aangegeven, zal er een beleggingsstatuut worden opgesteld aan de hand 

waarvan onze bezittingen worden belegd. Regelmatig zal onze beleggingsportefeuille worden 

geactualiseerd. Hierin zullen wij samenwerken met de Diaconie. 

Omdat steeds meer mensen geen contant geld meer bij zich hebben zullen mogelijkheden voor 

het digitaal collecteren tijdens kerkdiensten worden bezien. Ook mogelijkheden om meer 

mensen mee te laten doen bij de Actie Kerkbalans zullen overwogen worden. 

 

6. Overig 

 

●  Strooiveld 

Een locatie bestemd voor het uitstrooien van as van overledenen, maakt dat er een sfeervolle 

omgeving is waar iedere nabestaande naar toe kan gaan om te gedenken. Bovendien vindt 

registratie plaats in het register dat de begraafplaats hanteert, waardoor nazaten te weten 

kunnen komen waar hun voorouders “gebleven” zijn.  
Op het terrein achter de begraafplaats wordt een strooiveld ingericht. 

 

●  Begraafplaats 

Er zijn nog circa 425 lege plekken, waarvan 240 gereserveerd zijn. Van 207 graven is de 

huurtermijn verstreken. In de komende periode zal de achterstand in het actualiseren van de 

huurovereenkomsten worden aangepakt en zal waar nodig en gewenst tot schudden van graven 

worden overgegaan in geval nabestaanden niet tot verlenging van de overeenkomst wensen 

over te gaan. 

 

●  Vrijwilligers 

Onze kerkelijke organisatie kent een groot aantal vrijwilligers (circa 75). Deze zijn niet alleen van 

belang voor het werk dat verricht wordt, maar zorgen ook voor een gezamenlijk 

verantwoordelijkheidsgevoel, voor onderlinge verbondenheid en voor vriendschap. 

Daarom zal ons beleid voor het al dan niet professionaliseren van werkzaamheden zeker op 

basis van de hiervoor genoemde argumenten beoordeeld worden. 


