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Beleidsplan 2018 - 2022 Kerkrentmeesters 

Hervormde Gemeente Overlangbroek  

(Hyacinthuskerk) 

1 Inleiding 
 
Dit beleidsplan is bedoeld om duidelijk te maken wat wij verstaan onder Kerkrentmeesters, wat we 
doen, waar we ons verantwoordelijk voor voelen en wat wellicht nieuwe doelen zouden kunnen zijn. 
Het is een bescheiden beleidsplan, want de kerkelijke gemeente is klein: zo’n 50 pastorale eenheden 
maken deel uit van de kerkelijke gemeente. 
Vandaar dat het college van kerkrentmeesters bestaat uit drie leden; zijnde twee ouderlingen-
kerkrentmeesters. 
 
 
2 Financiën 
 
Kerkleden zijn nauw betrokken bij de gemeente, waardoor het mogelijk is de gemeente in stand te 
houden. 
Door middel van collecten en vrijwillige bijdragen zullen de werkzaamheden betaald worden. 
Zoals het nu gaat, kunnen wij volstaan met aan het eind van een jaar een beroep te doen op de 
gemeenteleden voor vrijwillige bijdragen. Gemeente doet niet mee aan de actie kerkbalans.  
 
3  Gebouwen 
 
A Kerkgebouw ( Monument) 
 
In 2000 heeft er een grondige restauratie plaatsgevonden. 
Door subsidie van monumentenfondsen, giften vanuit instellingen en bijdragen van inwoners van de 
gemeente was het mogelijk deze restauratie uit te voeren. 
Ook zijn er vele jaren bazaars gehouden om deze kosten en bijzondere andere dingen binnen ons 
gebouw (predikantenbord, glas in lood ramen, lichtkronen, liederenbord e.d.) te bekostigen, 
waardoor we e.e.a. kunnen verfraaien. 
Jaarlijks onderhoud zal uit de bijdragen van de kerkelijke gemeente betaald moeten worden, terwijl 
er tevens jaarlijks reserveringen gedaan moeten worden voor groot onderhoud in de toekomst. 
Monumentenzorg maakt iedere 14 maanden een onderhoudsrapport zodat we een goed beeld 
hebben van de actuele staat van onderhoud. Komende jaren zal er weer onderhoud ( schilderwerk, 
dak e.d.) moeten gebeuren. 
Door de kerkrentmeesters zal bekeken worden of er subsidie mogelijkheden zijn voor bijdragen aan 
dit onderhoud. 
De kerktoren is eigendom van de kerkelijke gemeente.  
 
B Pastorie 
 
De huidige pastorie wordt al gedurende vele jaren ( vanaf 1975) door derden bewoond. 
In 2015 is de pastorie opnieuw verhuurd. Er wordt een marktconforme huur berekend, het 
onderhoud is voor de kerkelijke gemeente.  
De huurovereenkomst is op basis van het Burgerlijk Wetboek gesloten.
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C Oude  School 
 
In 1995 heeft de oude gemeente Langbroek het gebouw, dat vroeger gediend heeft als openbare 
school voor Overlangbroek, symbolisch verkocht aan de Hervormde Gemeente van Overlangbroek. 
De “Oude School” wordt  gebruikt voor kerkelijke activiteiten ( zondagsschool, gemeenteavonden, 
bazaars en koffie drinken na afloop van de kerkdienst) en als buurthuis voor de Overlangbroekse 
gemeenschap. Tevens is er de mogelijkheid voor derden om het gebouw te huren. 
In 2011 heeft er een grondige restauratie plaatsgevonden. 
De Stichting “Oude School” voert het beheer over het gebouw en voldoet o.a. uit de inkomsten uit 
verhuur de lopende verplichtingen.  
Een lid van de kerkenraad heeft zitting in het bestuur van de “Oude School”. 
 
 
4 Orgel 
 
In 1986 heeft de Hervormde Gemeente van Overlangbroek het huidige orgel aangekocht. 
Het orgel is gebouwd ca. 1765 door Albert van Os. 
In 2007 heeft er een grondige restauratie van het orgel plaatsgevonden. 
Elke twee jaar is er een onderhoudsbeurt. Er wordt door middel van het orgelfonds geld 
gereserveerd voor toekomstig groot onderhoud. Verjaardagsfonds, giften, opbrengst van oud papier 
worden aan deze reserve toegevoegd. 
 
5 Begraafplaats 
 
Rondom de kerk is de begraafplaats gelegen. Deze begraafplaats is eigendom van de kerkelijke 
gemeente en is bestemd voor het begraven van personen uit Overlangbroek en zij die nauw 
betrokken zijn bij de gemeenschap van Overlangbroek (burgerlijk en kerkelijk). 
Tevens is er de mogelijkheid om een urn te begraven. 
Wij verwijzen u naar de plaatselijke regeling van de begraafplaats, die ter inzage ligt bij een 
ouderling-kerkrentmeester.  
 
 
 
 
 
 
Dit beleidsplan is tijdens de gemeenteavond van 1 november 2017 uitgereikt. Tot 1 december 2017 is 
er gelegenheid gegeven op- en aanmerkingen hierop in te dienen welke besproken zijn in de 
kerkenraadsvergadering van 18 december 2017. Nadat de aanpassingen verwerkt zijn is het 
beleidsplan goedgekeurd in de kerkenraadsvergadering van 20 februari 2018. 


