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Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren 

gegevens door een gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in 

Nederland.  
Versie maart 2022   

A. Algemene gegevens  

Naam ANBI:  Hervormde gemeente Itens Hennaard  

Telefoonnummer 
(facultatief): * 

0515-331744 

RSIN/Fiscaal 
nummer:  

824118145 

Nummer Kamer van 
Koophandel ** 
 
Website adres: *** 

76557111 
 
https://de4doarpen.nl/martinikerk/ 

E-mail: * douwe.willemsma(@)hetnet.nl 

Adres: * Hearedyk 37 

Postcode:  8735 HP  

Plaats:  Itens 

  

 
De Herfoarme Gemeente fan Itens-Hinnaard is in iepen gemeente dy’t heart ta de PKN. Fan âlds 
heart dizze gemeente by de frijsinnige rjochting, mar stiet sy iepen foar elkenien. Boppedat hat 
elk yndividu syn eigen fyzje op it leauwen. Sy wol de tsjerke in plak jaan yn de mienskip en krijt 
dêrta ek stipe fan frijwilligers dy’t net lid/dooplid binne fan de tsjerke. Om’t sy lid is fan de PKN, 
dy’t in groepsbeskikking ANBI hat,  hat dizze gemeente  by de belestingtsjinst ek in ANBI 
ferklearring krigen en publisearret sy de gegevens. 
 
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en 
bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde. 
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, 
de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en 
andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke 
kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.  
 
 

B. Samenstelling bestuur. 
 

Op dit stuit is de tsjerkerie net folslein beset. Wy ha te min tsjerkeriedsleden en binne dêrom ûnder 

‘verscherpt toezicht’ steld. Dat hat reden west om te besykjen nije minsken yn de tsjerkerie te finen. 

Troch koroana ha wy amper tsjerketsjinsten hân en koenen wy net byelkoar komme op in oare wize. 

Dochs binne der no 5 minsken ree om in sit yn de tsjerkerie yn te nimmen en binne der noch in pear dy’t 

der efkes oer neitinke wolle. De befestiging fan de nije tsjerkeriedsleden sil meikoarten plak fine De 

tsjerkrintmasters is in kolleezje fan 3 minsken. Wy leverje op tiid ús stikken yn en ha geregeld oerlis mei 

CCBB. 

 

https://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/kerkorde/kerkorde-en-ordinanties
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C. Doelstelling/visie. 

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en 
belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar 
ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën. 

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene 
heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël 
geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.  

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het 
Woord te horen en te verkondigen.  

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de 
Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige 
God, Vader, Zoon en Heilige Geest. 

Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en 
gemeente”  

D. Beleidsplan. 

De gemeente fan Itens-Hinnaard is in Fryske , oeikumenyske gemeente. Wy wolle ûnderdak jaan oan 

minsken dy’t op syk binne nei de ynhâld fan it leauwen. Halik, in Tsjechyske teolooch, skriuwt dat dizze 

wrâld siik is. Hy doelt net op de koroana pandemy mar op de hiele beskaving. De tsjerke soe yn dy wrâld 

in fjildhospitaal wêze moatte, sa’t paus Franciscus it neamt. De tsjerke moat net isolearre wurde fan de 

wrâld, mar bûten syn eigen grinzen sjen. Sy moat in plak biede oan minsken dy’t fisyk, mentaal,sosjaal en 

spiriteel troffen binne. De tsjerke moat soarch biede yn de brede sin fan it wurd. 

Wy slute troch ynfulling fan de tsjinsten en troch it organisearjen fan lêzingen oan by nije teologyske 

ûntjouwingen en bibelútlis. Minsken fan alle rjochtingen yn it kristlik leauwen binne wolkom. Wy wolle de 

Fryske taal en syn dialekten in plak jaan yn de tsjinsten en as it heal kin Frysktalige tsjerketsjinsten 

organisearje mei in liturgy dy’t dêr by oanslút. Njonken tsjerketsjinsten wolle wy wurkje oan muzyk- of 

sjongjûnen, praatgroepen of diskusjejûnen organisearje foar it ‘doarp’ of/en omjouwing. Wy wolle net 

njonken it doarpshûs aktiviteiten organisearje, mar mei besteande organisaasjes. Wy binne yn Itens 

dwaande mei it ûntwikkeljen fan nij Frysktalich ynspirearjend materiaal. Wy neame dat stribjen in 

liturgysk briedplak. Sa is it Kwartettekoar, dat no al in tal jierren meiwurket oan tsjerketsjinsten, yn Itens 

ûntstien om’t wy ferlet hienen fan minsken dy’t nije meldijen maklik sjonge kinne. Eppie Dam levere 

teksten, Hindrik van der Meer, lid fan us wurkgroep makke muzyk, en de lieten waarden en wurde yn ús 

tsjinsten brûkt. Njonken muzyk wolle wy ek oare keunst in plak jaan yn de tsjinsten. Sa binne der tsjinsten 

hâlden mei ikoanen en mei skilderijen fan Marc Chagall en Rembrandt. It hinget sterk ôf fan de minsken 

dy’t mei ideeën komme. By ús is der romte foar eksperiminten. 

 
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: 
https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/  
zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet” 
 
 
 
 

https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/
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E. Beloningsbeleid. 

 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun 

werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. Er is geen 

predikant in dienst en er zijn geen medewerkers in loondienst.  

Mocht dit wel het geval zijn; De beloning van de predikant(en)  van onze gemeente is geregeld in 
de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in 
loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ 
Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. 
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: 
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland 
 

F. Verslag Activiteiten. 

Om’t wy al jierren ien tsjerketsjinst yn de moanne ha, ha wy foar diakonaal wurk twa projekten 

adoptearre yn Tanzanis en Papoea Nieuw Guinea. 

Wy beheare, soms foar in part, in monumintaal gebou en ryksmonumint, de Martinitsjerke, yn 

Itens, in klokhûs op Hinnaard, in kafee/doarpshûs en in Mienskipshûs De Fermanje. Foar de 

Martinitsjerke stiet it kommende jier in restauraasje op de agenda. Dêr soe yn 2021 al mei begûn 

wurde, mar de timmerlju hienen gjin tiid en dus hoopje wy dat dat yn 2022 syn beslach krijt. 

Fierder is der altyd ûnderhâld nedich oan gebouwen en tsjerkhôven. 

Wy ha twa tsjerkhôven, ien yn Itens en ien op Hinnaard. Wy binne ús bewust fan de risiko’s mar 

dogge net mei oan it troch de PKN advisearre plan. Wy ha soms net ien begraffenis per jier en it 

ûnderhâld wurdt foar it grut part dien troch frijwilligers. Dat binne lang net altyd leden fan de 

tsjerke mar belutsen doarpsgenoaten. In aparte bankrekken bringt ek wer kosten mei en wy wolle 

dy kosten sa leech mooglik hâlde omdat der allinnich mar minsken begroeven wurde kinne dy’t in 

bân ha of hiene mei dizze doarpen. 

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een 

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

plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, 

waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de 

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

af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.  

G. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.  

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote 

ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. 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.  

https://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/kerkorde/generale-regelingen


ANBI-format versie 05-2021 4 

  

Toelichting 

De in 2021 verwachte restauratie van de Martinekerk is opgeschoven naar 2022, met als reden dat de 
aannemer de restauratie graag in 2022 wil uitvoeren. Hiervoor is €60.000 begroot op post 40.11.  Het 
begrote bedrag verhoogd t.o.v. wat eerder in 2021 was begroot, dit i.v.m. de gestegen kosten voor 
o.a. de bouwmaterialen.  

Onderzoek naar verdere samenwerking met buurgemeenten is opgestart in 2021. Plan is om in 2022 
dit onderzoek te vervolgen en om te zetten naar definitieve keuzes en beleid, waarna dat vermoedelijk 
zijn uitwerking gaat krijgen in 2023. Voor de evt. ondersteuning bij dit proces is €5000 extra begroot 
op post 47.99. 
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Een mogelijke samenwerking met Lytsewierum kan met zich meebrengen dat we bij zullen gaan 
dragen aan de kosten van dominee en kerkdiensten. We hebben hiervoor post 40,44 opgehoogd naar 
€5000.  

Wij besluiten op dit moment niet mee te gaan met de registratie plicht en de plicht om een aparte 
rekening te openen t.b.v. de begraafplaatsen en grafrechten.  Onderhoud wordt vanuit de mienskip / 
door vrijwilligers verzorgt. Wij wensen geen extra bankrekeningkosten te maken. Wij voorzien geen 
risico's voor zowel de kerk als de begraafplaatsen hierdoor.   

Om de begroting sluitend te krijgen hebben we een onttrekking van de 
onderhoudsbestemmingsreserve begroot van €25.000 

 


