Een bericht van de Taakgroep Gebouwen
De TG Gebouwen is bezig om een concreet plan samen te stellen dat het voor de toekomst
mogelijk maakt om alle kerkelijke activiteiten onder 1 dak onder te brengen. Dit wordt in alle
zorgvuldigheid uitgevoerd. Begin Juni heeft er een presentatie plaats gevonden voor de
kerkenraad waarover nagedacht kan worden en naar we hopen een volgende stap gezet kan
worden. U zult begrijpen dat iedere keuze consequenties met zich meebrengt en die worden
zorgvuldig afgewogen en overhaaste beslissingen kunnen en mogen niet genomen worden.
De TG Gebouwen wil u graag informeren over onderstaand onderwerp.
We hebben onderzoek gedaan naar een idee dat is voorgesteld door de dhr. Minnaard en
ondersteund door een aantal gemeenteleden.

Samenvatting
De Taakgroep Gebouwen heeft zowel voor de Dorpskerk als voor de Barbesteinkerk een
plan gepresenteerd waarbij de kerkgebouwen toekomstbestendig worden gemaakt. De heer
Jan Minnaard heeft een alternatief voorstel gedaan en dit plan ook toegelicht in de Cirkel.
Het voorstel van de heer Minnaard houdt in dat de PG Heinkenszand de Barbesteinkerk voor
€1,-- schenkt aan een op te richten Stichting ‘Dorpshuis Barbestein’, waarbij bedongen wordt
dat de jeugdclubs gratis gebruik blijven maken van de bijgebouwen. Wellicht worden dan
meer jongeren die geen lid zijn van onze kerk, lid van de jeugdclubs. Uitbreiding van de
Dorpskerk met bijgebouwen is niet meer nodig en Heinkenszand krijgt de beschikking over
een dorpshuis. De PG Heinkenszand zou het dorp hiermee een dienst bewijzen en de clubs
en verenigingen aan wie destijds de huur is opgezegd krijgen weer een onderkomen.
In de enquête die de kerkenraad heeft gehouden over de toekomst van de kerkgebouwen,
hebben meerdere gemeenteleden aangegeven wel wat te zien in het voorstel van de heer
Minnaard. De Taakgroep Gebouwen heeft het voorstel daarom nader onderzocht en is tot de
conclusie gekomen dat er zowel inhoudelijk als financieel nogal wat haken en ogen aan het
plan zitten.
De Taakgroep vindt het niet gewenst om de jeugdclubs onder te brengen in de
Barbesteinkerk, wanneer deze is afgestoten. De jeugdclubs vormen één geheel met de
kerkelijke gemeente. Uit de praktijk blijkt dat dit geen belemmering is voor jongeren om lid
van de kerkelijke jeugdclubs te worden. Een kerkgebouw ‘om niet’ schenken aan het dorp
vindt de Taakgroep wel een erg royaal gebaar en het is de vraag of clubs en verenigingen
opnieuw gebruik gaan maken van het gebouw. Wanneer de op te richten stichting het
kerkgebouw geschonken krijgt, heeft dit fiscale consequenties. De stichting is zowel
overdrachtsbelasting als schenkbelasting verschuldigd. Afhankelijk van de economische
waarde van het gebouw en van het verkrijgen van mogelijke vrijstellingen kan dit een
aanzienlijk bedrag zijn, dat door een stichting die geen geld heeft moeilijk op te brengen zal
zijn.
Een afvaardiging van de Taakgroep Gebouwen heeft het bovenstaande met de heer
Minnaard besproken en voor alle belanghebbenden als akkoord verklaard.
Het volledige verslag incl. financiële onderbouwing kunt u opvragen bij Marc Nieuwenhuis
voorzitter van de Taakgroep Gebouwen (06-19293645) of lezen via de website van de
Protestantse Gemeente Heinkenszand www.pgheinkenszand.nl
U hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Heeft u desondanks vragen neemt u dan
gerust contact op.

