
13 

 

Doelstellingen   
College van Kerkrentmeesters  2019 - 2022 

 
Doelstelling 1 
 
Wat:    Onderzoek en realisatie zonnepanelen door Crowfunding. 
Hoe:   Overleg met installateurs en energiemaatschappijen 
Doel:  Verbeteren financiële huishouding kosten energie en het leveren van een   
  bijdrage aan de vermindering van CO2 uitstoot. 

 Bijgebouwen gaan verwarmen met infrarood. Kerkzaal blijft bestaande verwarming. 
 Doelstelling minder gebruik van aardgas. 

Wanneer Voorjaar 2019 
Wie  Onderhoudsgroep CVK  
 
Doelstelling 2 
 
Wat:    Groen doen 
Hoe:    Afvalscheiding kerk bevorderen. Extra kliko’s aanschaffen. 

  Aanleggen van een heemtuin naast de kerk. 
Doel:  Ook de kerk heeft de verantwoordelijkheid ten aanzien van het milieu en    
  biodiversiteit. 
Wanneer: Altijd 

. Wie:  CVK en koster, vrijwilligers voor onderhoud
 
Doelstelling 3 
 
Wat:    Jaarlijks culturele evenementen/ concerten organiseren/ stimuleren 
Hoe:   Overleg met (oud) huurders om een concertagenda op te stellen 
Doel:  Drempel kerk verlagen 
Wanneer: Altijd 
Wie:  CVK en PR 
 
Doelstelling 4 
 
Wat:    Sponsor fietstocht organiseren voor iedereen 
Hoe:   Pitstop bij kerken. Inschrijfgeld mede voor goed doel. Afsluiten met BBQ bij de kerk 
Doel:  Kerkdrempel voor andere groepen mensen (jongeren) lager maken en zo laten zien  
  dat dit ook ‘kerk’ kan zijn.  Gerichte PR 
Wanneer: Jaarlijks in zomer 
Wie:  CVK en organisatie door vrijwilligers. 
 
Doelstelling 5 
 
Wat:    Een Top 2000 kerkdienst organiseren. 
Hoe:   Zoals eerder duidelijk omschrijven 
Doel:  Kerk naar de maatschappij brengen  
Wanneer: Laatste zondag van het jaar elke 2 jaar 
Wie:  CVK + vrijwilligers 
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Doelstelling 6 
 
Wat:    Organiseren van avonden/zondagen met muziek hart en ziel lijsten en daar   

  enkele open kerkdiensten/avonden mee organiseren 
Hoe:   Mensen geven aan welke muziek zij het mooist vinden en in welke van de   
  categorieën: kerkelijke, klassiek, pop en/of wereldmuziek. Daar een    
  persoonlijk, spiritueel verhaal bij vertellen en eventueel een Bijbelgedeelte 
Doel:  Mensen die anders de kerk links laten liggen erbij betrekken  
Wanneer: 2021 
Wie:  CVK en PR commissie 
 
 
Doelstelling 7 
 
Wat:    Tentdienst op het plein 
Hoe:   In de zomer een tentdienst organiseren voor iedereen. 
Doel:  Kerk is voor iedereen  
Wanneer: Zomer 
Wie:  Eventueel in samenwerking met RK Parochie 
 
Doelstelling 8 
 
Wat:    Workshop Bloemschikken met een thema    
Hoe:   O.l.v. capabele mensen, sponsor voor bloemen zorgen 
Doel:  contact maatschappij/kerk/thema  
Wanneer: Herfst 
Wie:  CVK en PR commissie 
 
Doelstelling  9 
 
Wat:    Het organiseren van een (jaarlijks) instuderen van een oratorium, oid, o.l.v. 
    een professionele dirigent 
Hoe:    CVK staat garant voor het startkapitaal om de dirigent / muzikale ondersteuning te  

  geven (samengesteld orkest), onkosten bestrijden met collecte. 
Doel:  Passiviteit doorbreken door meer actie en onderlinge band in de kerk    
  verstevigen en PR buiten de kerk 
Wanneer: Jaarlijks, voorjaar 
Wie:  CVK en vrijwilligers 
 
Doelstelling 10 
 
Wat:   Actie kerkbalans: vernieuwen en gesegmenteerde benadering van de leden naar  

  draagkracht. Ook de jeugd meer betrekken bij de kerkbalans. 
Hoe:  Brieven en toezeggingsformulieren persoonlijk maken. 
Doel:    Alle leden persoonlijk de toezegginsformulieren overhandigen en eventueel gebruik  

  gaan maken van een digitale benadering. Dat sluit beter aan bij de jongere leden. 
Wanneer:  Jaarlijks in januari 
Wie:    CvK en vrijwilligers. 
 
  


