ANBI-gegevens Hersteld Hervormde Gemeente Hardegarijp/Hurdegaryp
2019
In verband met de voorwaarden voor een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling
worden hier gegevens gepubliceerd.
De Hersteld Hervormde Gemeente Hardegarijp behoort tot het verband van de Hersteld
Hervormde Kerk
De Friese naam voor Hardegarijp is Hurdegaryp
Voordat de HHG Hardegarijp op 25 januari 2006 werd geïnstitueerd, was er een zogeheten
evangelisatievereniging, de Nederlands Hervormde Evangelisatievereniging "De Bijbel" te
Hardegarijp. Deze vereniging is opgericht op 9 februari 1931 voor onbepaalde tijd.
Op de HHG Hardegarijp is de kerkorde van de Hersteld Hervormde Kerk van toepassing. Zie
daarvoor www.hersteldhervormdekerk.nl
De gemeente wordt geregeerd door een kerkenraad bestaande uit een diaken. De classis vult
momenteel de kerkenraad aan.
De evangelisatievereniging functioneert als de kerkvoogdij van de HHG Hardegarijp. Deze
vereniging functioneert als een zogeheten Annex. De kerkvoogdij van de HHG Hardegarijp
laat het financiële beheer uitvoeren door de evangelisatie vereniging. Deze situatie is
historisch zo gegroeid, maar dient voort te bestaan uit kostenoverwegingen en om
onvoorziene problemen te voorkomen. De kerkvoogdij bestaat uit twee kerkvoogden.
Naam
De naam van de vereniging is Nederlands Hervormde Evangelisatievereniging "De Bijbel" te
Hardegarijp.
De naam van de kerkelijke gemeente is Hersteld Hervormde Gemeente te Hardegarijp
De naam van het kerkverband is Hersteld Hervormde Kerk.
Nummers van de vereniging
Kamer van Koophandel-nummer 40001883.
RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) 805544616.
SBI (Standaard BedrijfsIndeling) code 94911 Religieuze organisaties
Voor de nummers van de Hersteld Hervormde Kerk wordt naar de web site van die kerk
verwezen.
Post- en bezoekadres
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De kerkdiensten vinden plaats in het kerkgebouw Rijksstraatweg 127, 9254 DD Hurdegaryp
Het post- en contactadres is Noordermeer 48, 9251 LT Burgum.
Doelstelling
De vereniging staat op de grondslag van Gods onfeilbaar Woord, opgevat in
overeenstemming met de onverkorte drie Formulieren van Enigheid. Het doel is ons te
scharen rondom Gods Woord en de belijdenis der vaderen. Dit doel zal onder de Zegen des
Heeren trachten te worden bereikt door prediking, pastoraat, catechisatie en alle verdere
wettige middelen.
Een kerk en een kerkelijke gemeente worden volgens eigen recht geregeerd. Hiervoor wordt
verwezen naar de bovengenoemde kerkorde van de Hersteld Hervormde Kerk.
Beleidsplan
Het beleid staat uitsluitend het doel ten dienst. Gereformeerde prediking en pastoraat dienen
overeenkomstig Schrift en Belijdenis plaats te vinden.
Privacywetgeving
De kerkelijke gemeente en de vereniging houden zich aan de privacywetgeving. Verwezen
wordt naar de Hersteld Hervormde Kerk.
Functie bestuurders
Het statuut kent de functies voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, penningmeester en
algemeen adjunct
Het bestuur wordt door de leden verkozen.
Namen bestuurders
Voorzitter G. Postma
Vice-Voorzitter H. Boon
Secretaris J. Visser
Penningmeester S. van der Veen
Algemeen adjunct J. Veenstra
Beloningsbeleid
De bestuurders van de vereniging ontvangen geen beloning.
De ambtsdragers van de HHG ontvangen overeenkomstig de orde van de kerk geen beloning.
Het werk wordt verricht uit roeping.
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Volgens de kerkorde ontvangen predikanten een bedrag voor een preekbeurt, alsmede
vergoeding van kosten. De HHG Hardegarijp is niet in staat de volledige bedragen te
vergoeden.
Verslag
Elke maand wordt in het kerkblad verslag gedaan en worden activiteiten zoals kerkdiensten
aangekondigd.
Elk jaar wordt het verslag van de jaarvergadering in het kerkblad gepubliceerd.
Financiële verantwoording
Elke maand verschijnt een verantwoording van de inkomsten en uitgaven in het kerkblad.
Elk jaar wordt meestal in in maart een jaarvergadering gehouden voor leden/lidmaten. De
activiteiten en gebeurtenissen worden kort overzien. Het bestuur wordt verkozen of herkozen.
Er is het financieel verslag. Dat verslag wordt ook aan de leden uitgedeeld. De financiën
worden gecontroleerd door de kerkvoogden en door de kerkenraad. Hierna worden de
financiën in bespreking gegeven en aan de goedkeuring van de vergadering onderworpen.
Vervolgens wordt de penningmeester bedankt voor de bewezen diensten en gedechargeerd
van zijn beleid.
Financiën 2018
Inkomsten
Collecten zondagen
Vrije bijdragen en giften
Verjaardagsfonds
Ledengeld
Terug van ENECO
Collecten weekdiensten
Collecte diaconie
Collecte zending
Collecte schoolbus

11.187,38
3.933,00
336,00
774,00
908,00
210,00
205,00
-

Totaal

17.553,38

Uitgaven
Prediking en pastoraat
Winterwerk
Zending, en andere kerkelijke
doelen
Prediking weekdiensten
Schoonhouden gebouw
Onderhoud gebouw
Kosten Kerstfeest

10.071,00
2.743,00
205,00
1.175,00
330,00
166,00
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Vergader en administratiekosten
Diaconale giften Hersteld
Hervormde Kerk
Bankkosten
Heffingen, waterschap, afval etc
Dagboekjes
Energie, water, telefoon
Collecte schoolbus
Cardio/AED
Totaal

143,21
696,50
228,65
96,80
190,00
2.265,72
18.310,88

Negatief saldo over 2018: 757,50
Er is een negatief saldo, omdat er minder inkomsten zijn.
Diaconie
De HHG Hardegarijp is te klein voor een afzonderlijke diaconierekening. Diaconiecollecten
worden doorgezonden.
Toelichting
De Hersteld Hervormde Gemeente Hardegarijp heeft geen eigen predikant. Voor de ca 110
zondagse kerkdiensten per jaar en de 14-daagse weekdiensten moeten gastpredikanten
worden gevraagd. Dit geldt ook voor de andere geestelijke activiteiten zoals het bezoeken van
zieken en het begraven van overledenen door een predikant .
Dat er moet worden afgedragen aan de Stichting Predikantstraktementen en de Stichting
Predikantspensioenen komt omdat bij een gemeente formeel altijd een (part time)
predikantsplaats moet zijn gevestigd.
Geconcludeerd kan worden, dat de gelden worden besteed in overeenstemming met het doel
waarvoor zij zijn bestemd.
De kerkenraad bestaat normaliter uit een predikant, ouderlingen en diakenen. De kerkenraad
is verantwoordelijk voor de geestelijke zaken. In de HHG Hardegarijp zijn er twee
ouderlingen en is er één diaken. Er is geen eigen predikant. Op de vergaderingen is regelmatig
een zogeheten consulent, een predikant uit een naburige gemeente, aanwezig. Predikant,
ouderlingen en diakenen zijn ambtsdragers, die in een kerkdienst in hun ambt worden
bevestigd.
De materiële zaken staan onder verantwoordelijkheid van een kerkvoogdij, die los staat van
de kerkenraad. De kerkvoogdij kent een eigen reglement. De kerkvoogdij beschikt niet over
eigen financiën. De evangelisatievereniging functioneert als kerkvoogdij. Die kerkvoogdij
bestaat uit twee kerkvoogden, onder wie een administrerend kerkvoogd. Kerkvoogden zijn
geen ambtsdragers. Zij worden alleen benoemd. Men kan wel tegelijkertijd kerkvoogd en
ambtsdrager zijn.
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Kerkenraad en kerkvoogdij vergaderen ongeveer elke zes weken altijd samen, omdat de
omvang van die colleges klein is. Alle zaken, ook de financiële passeren dan de revue.
Eventuele vermeldenswaardige zaken komen in het kerkblad. Er is voor de leden/lidmaten
altijd gelegenheid tot vragen stellen of aandachtspunten opgeven.
De evangelisatievereniging functioneert parallel aan de kerkelijke gemeente.
Evangelisatievereniging en kerkelijke gemeente hebben hetzelfde belang. Vanwege voorziene
en onvoorziene problemen is het raadzaam deze historisch gegroeide situatie te handhaven.
Voor de Hersteld Hervormde Gemeente Hardegarijp wordt verder verwezen naar het Jaarboek
van de Hersteld Hervormde Kerk en naar de web site van genoemde kerk.
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