
Kerk in de 
maatschappij 

Inspiratie 

Kerk in het dorp 

 
 
Vanuit ons geloof  laten we ons 
inspireren door ideeën en  
mogelijkheden die op onze weg 
komen en scheppen 
voorwaarden om een levende, 
financieel gezonde 
geloofsgemeenschap 

 te kunnen zijn.  
 

De ruimtes in het Reidhintsje 
worden verhuurd aan  organisatie 
kinderopvang,  de aula aan de 
begrafenisvereniging en een deel 
van het terrein bij de kerk wordt 
verhuurd aan de  
Speeltuinvereniging.  

We inspireren de gemeente 
door de geldacties zo aan 

te bieden dat het uitnodigt 
om een bijdrage te geven 
om alles financieel rond te 

krijgen 

Gemeenschap 
en ontmoeting 

Het CVK laat zich 
inspireren door 

mogelijkheden en 
middelen die de 

uitzending van eredienst in 
de toekomst verder 

optimaliseren.  

  

Het  CVK stelt haar 
gebouwen beschikbaar 
voor maatschappelijke  

activiteiten onder de door 
haar opgestelde 
voorwaarden. 

  

Het CVK doet mee aan 
activiteiten  die in het dorp 
worden georganiseerd en 

waarbij de Karmel is 
opengesteld.  

De Karmel, het kerkgebouw is  
beschikbaar als concertlocatie, 
trouwlocatie en voor uitvaart. 

Bij rampen wordt de kerk 
opengesteld voor het dorp in 

overleg met Dorpsbelang. 

 
Het kerkgebouw De Karmel, 
met aangelegen terreinen .  
 en het bijgebouw "It 
Reidhintsje" zijn plaatsen 
van ontmoeting. 

.  

Het CVK zorgt voor alle 
stoffelijke zaken en 

financiele middelen die 
nodig zijn om eredienst 
en  ontmoeting mogelijk 

te maken.  

We leven vanuit de bron van het 
evangelie van Christus waarin  we 

Gods liefde mogen kennen.  
Dat evangelie verbindt ons met elkaar 
en de wereld om ons heen. Het is een 
bron van  geloof, hoop  en liefde  die 

ons doet leven het vanuit het 
vertrouwen 

De kerkdiensten  en andere  
bijeenkomsten zijn online 
te volgen. De stoffelijke middelen 
hiervoor worden door het CVK 
gerealiseerd. 
 

Het CVK zorgt voor  
een sluitende begroting  en 
de daarbij behorende 
 verplichtingen  aan derden. 
Dit wordt inzichtelijk gemaakt  
op  financiele avond en  
de website 
 

 
 

Elk jaar stelt het CVK 
een  begroting en jaarrekening  
op  legt op die manier 
 verantwoording 
af aan betrokken instanties. 
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