Geef voor je kerk
Johannes de Doper kerk

Goed
rentmeesterschap
is
waardevol!

- Dienstbaar
- Verbinden
- Inspireren

Goed rentmeesterschap

Goed rentmeesterschap in Bijbels perspectief.

Kerkrentmeesters en goed rentmeesterschap

Rentmeesterschap is duurzaam en maatschappelijk verantwoord
ondernemen.
Wij, René en Christine de Wilde van
Biologische Angusfokkerij Poelzicht uit
’s-Heer Abtskerke, proberen dit op een
zo goed mogelijke manier te doen.
In 2012 hebben wij heel bewust
gekozen om ons bedrijf om te buigen
naar een biologisch bedrijf.
Door op deze manier te boeren zijn we in staat om ons
vee en het land in zijn waarde te laten. De weilanden die wij beheren
worden enkel begraasd door onze koeien en cyclisch gemaaid om te
hooien. Zo krijgt alle ﬂora en fauna de ruimte om te groeien, te bloeien
en te leven. Achter onze boerderij zijn Zeeuwse hagen ingepland om de
biodiversiteit in ons gebied te vergroten.
Ons bedrijf doet ook aan kringlooplandbouw. Hetgeen betekent dat alles
wat wij van het land halen (hooi en tarwe) bedoeld is voor onze koeien.
De mest die ze daar van produceren wordt weer uitgereden op het land
en dient als voedingsstof voor het gras en alle andere planten die zich er
bevinden.
Ons eindproduct, het vlees van onze eigen biologische runderen, is dan
ook een duurzaam en verantwoord product.
Met respect voor mens, dier en natuur proberen wij goed
rentmeesterschap na te streven.
Christine.

Wie nog een oude telefoongids bezit en bladert door de vele
achternamen in onze provincie, die komt meerdere malen de naam
Rentmeester tegen. Misschien zijn deze mensen te herkennen aan een
bepaalde familietrek. Naast een familienaam wijst “rentmeester” op een
beroep. Een rentmeester beheert een eigendom namens een andere
persoon, die eigenaar is. Dat kan een stuk land zijn, natuurgebied, een
landgoed met pachtboerderijen, een kasteel of een landhuis.
Een rentmeester ziet toe op goed onderhoud van
onroerend goed en exploitatie van gebouwen en grond,
die ook kunnen voorzien in de kosten van beheer en
onderhoud.
In meerdere gelijkenissen heeft Jezus zo’n
rentmeester op het oog. Zo iemand krijgt vertrouwen
van zijn heer, wanneer deze op reis is. In onze kerk,
die al eeuwen aanwezig is, midden in ’s-Heer Abtskerke,
zijn kerkrentmeesters actief. Zij beheren het kerkgebouw. Toch
is er meer wat hoort bij goed rentmeesterschap. Er is ook beheer
van geldelijk vermogen. Dan is de vraag zinvol: voor wie beheren
kerkrentmeesters dit geld en ook van wie is dit vermogen? Ook van
generaties voor ons, die eigen dromen en verwachtingen hadden over
kerk zijn en geloven. Rentmeesterschap gaat dus niet alleen over
behoud van stenen, maar ook over investeren in mensen met hun
dromen. Ook dat is behoud van en tegelijk een uitdaging voor een
kerkelijke gemeente: mensen in de kerk zijn zelf als levende stenen, die
kunnen bouwen aan de wereld van morgen.
Mensen verbinden en inspireren, dat is waar ook de kerk op het dorp
voor wil staan.

Uitgangspunt is dat de aarde helemaal niet van ons is, maar dat
we alles wat we bezitten eigenlijk in bruikleen hebben. Met andere
woorden: we zijn geen eigenaar, maar rentmeester. Dat betekent dat
we met de aarde om moeten gaan zoals de Schepper en Eigenaar dat
bedoeld heeft, en dat we rekening moeten houden met de generatie(s)
na ons. Dat is goed rentmeesterschap: zorgen dat je kindskinderen hier
nog fatsoenlijk kunnen leven. De aarde niet uitputten, maar verrijken.
Ons is geleerd dat je extra zuinig moet zijn op spullen die je geleend
hebt; ze zijn immers niet van jou. Zo is het met de aarde ook: bewust
zijn van het feit dat we de aarde door moeten geven.

De kerkelijke gemeente beheert daarom nog wat anders. Dat is
menselijk kapitaal. Dan bedoel ik de talenten, het vermogen van
mensen als u en ik, om, op welke wijze dan ook, zorg en
verantwoordelijkheid te dragen voor elkaar.
Daar mag u ons “kerkmensen” op aanspreken.

We staan de komende jaren voor enorme uitdagingen als het gaat
om het klimaat. Het is heel moeilijk om in de vaak emotionele
discussies rondom klimaat akkoorden, CO2, stikstof, pfas etcetera een
betekenisvolle positie in te nemen. Als kerkelijke gemeenschap kunnen
wij daar ook slechts beperkt aan bijdragen. Zo worden de kerk en
consistorie verwarmd met bos gecompenseerd gas en gebruiken we
100% groene stroom uit Nederland.

Stichting Wijdekerk
Stichting Wijdekerk is een initiatief van een groep christenen, zelf LHBT+mens of nauw betrokken bij LHBT+-mensen. Zij vinden dat
iedereen zichzelf moet kunnen zijn in zijn of haar kerk.
Persoonlijke verhalen
Zij laten op hun website zien hoe LHBT+-mensen en
andere betrokkenen hun gemeente ervaren. Wat doet
het met hen als ze anders behandeld worden omdat
ze LHBT+-mens zijn? Ze willen begrip creëren en een open en respectvol
gesprek op gang brengen.
Kerken op de kaart
Stichting Wijdekerk nodigt alle kerkelijke gemeenten in Nederland uit om
transparant te zijn in hun beleid met betrekking tot LHBT+-mensen. Zij
doen dit door kerken de gelegenheid te geven zich te registreren op de
kaart. Hier kunnen LHBT+- mensen voor ze een kerk bezoeken van tevoren
bekijken wat het beleid van een kerk is.

Laat zien wat er leeft in de kerk, want samen zijn wijdekerk!

Eigenlijk zijn wij allemaal rentmeesters van het mooiste kapitaal dat ons
is geschonken om te beheren: aandacht voor elkaar, medemenselijkheid, die zijn bron vindt in Gods liefde voor ons.
Weet u, dat is een “familietrekje” waarvoor we ons zeker niet hoeven te
schamen!
Ds. Egbert Rietveld

In praktische zin betekent goed rentmeesterschap voor onze kerkelijke
gemeente zorgen voor een goed beheer van de kerkelijke eigendommen,
zowel het kerkgebouw, het orgel, de pastorie als de agrarische
eigendommen. Dat is waar het om draait bij een kerkrentmeester.
Gebruik maken van, maar vooral ook met de blik gericht op de toekomst
doorgeven aan volgende generaties. Met een toewijding alsof het zijn
eigen zaken betreft. Dit komt tot uitdrukking in de volgende elementen:
•
•
•
•

het
het
het
het

Kerk daar sta je
Met je deuren open
wagenwijd
Voor wie trouwen,
dopen, vieren, rouwen
Voor wie maar wil
luisteren naar een woord dat verheft
naar een verhaal
van een naaste om een praatje verlegen
Kerk blijf daar staan
Ik geef om
de plek die je biedt
De graﬁeken zijn een weergave van de begroting 2020
van het college van kerkrentmeesters.

toezicht op het gebouwen en landerijen
voeren van de administratie
opstellen en bewaken van begrotingen
opstellen en controleren van pachtcontacten

De toekomst van de kerk is gelukkig niet afhankelijk van geld. Toch
vraagt God ook van de kerk goed rentmeesterschap voor de stoffelijke
zaken om die dienend in te zetten.

Als we goed rentmeesterschap als uitgangspunt blijven
nemen dan kunnen we er met elkaar uit komen. Als goede
rentmeesters met oog voor nu en voor de toekomst!

Totale inkomsten 2020 € 84.857

Totale uitgaven 2020 € 86.338

Belastingvoordeel:
Geef slim. Uw bijdrage Kerkbalans kunt u als gift opvoeren bij uw aangifte
inkomstenbelasting. Onze gemeente heeft een ANBI beschikking.
Nog meer belastingvoordeel hebt u als u een schenkingsovereenkomst aangaat.
Informatie op onze website www.kerksheerabtskerke.nl/kerkbalans.
Rekeningnummer
IBAN NL67 RABO.0373.7147.26
t.n.v.
Protestantse Gemeente
's-Heer Abtskerke /Sinoutskerke

