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Financiën van de kerk
Sluitende begrotingen
In 2010 en 2011 hebben we de Noorderkerk en De Akker verkocht. We
beloofden toen aan de toenmalige Algemene Kerkenraad dat we minimaal vijf
jaar een sluitende begroting en jaarrekening zouden hebben. Dat is ons gelukt.
Voornamelijk door de rentebaten uit ons verkregen vermogen. We hebben
gedurende die jaren weliswaar intensieve acties Kerkbalans gevoerd maar we
vroegen u niet extra te verhogen omdat we geen tekorten hadden.
Maar de tijden zijn veranderd. De rentebaten zullen binnenkort vervallen en de kosten gaan stijgen.
Daarom zullen we in de komende jaren tekorten op de begroting en jaarrekening krijgen. Althans, als
we niets doen.
Perspectief ‘28
Het College van Kerkrentmeester heeft zijn verantwoordelijkheid genomen. Op 4 september jl. is de
nota Perspectief ’28 besproken en vastgesteld. Het is een advies aan de Algemene Kerkenraad de
komende 10 jaar ingrijpende maatregelen te treffen teneinde na verloop van tijd een sluitende
begroting te krijgen.
Het advies bestaat uit een tweetal fasen. Deze worden hierna toegelicht.
Eerste fase ombuigen
De eerste fase van onze ombuigingsoperatie – een mooi woord voor bezuinigen – bestaat uit een
viertal voorgenomen acties:
• Eind 2020 zal de huur van de Noorderkerk worden opgezegd
• In de loop van 2021 zal de bijstand in het pastoraat van de Beatrixkerkwijk worden afgebouwd
• Medio 2020 zal ds. Volgenant Harskamp verlaten. Er zal geen nieuwe predikant voor die
wijkgemeente worden aangetrokken
• In de loop van 2023 zal ds. Westra met emeritaat gaan. Deze predikantsplaats zal niet worden
vervuld.
De gevolgen hiervan zijn natuurlijk ingrijpend. Maar we zullen er wel voor zorgen dat alle wijken de
pastorale zorg krijgen die ze nodig hebben. Binnen de huidige formatie zullen oplossingen worden
gevonden.
Voordat definitieve beslissingen worden genomen zullen er informatiebijeenkomsten voor de
betrokken wijken worden gehouden.
Tweede fase
Dan zijn we er nog niet. Op basis van de huidige prognoses zullen we de komende jaren toch nog met
tekorten worden geconfronteerd. Onderstaande tabel laat zien hoe de inkomsten en uitgaven zich de
komende 10 jaar zullen ontwikkelen ondanks de hiervoor aangekondigde maatregelen.
jaar

2019 2020 2021

inkomsten
uitgaven
TEKORTEN

928
1009
-81

908
990
-82

859
989
-130

2022

2023 2024 2025 2026 2027 2028

859 857
972 989
-113 -132

824
912
-88

824 825
928 944
-104 -119

828 828
961 978
-133 -150

Deze cijfers zijn aangepast aan de te verwachten kostenontwikkeling. Hierbij zijn de VVB opbrengsten
jaarlijks met 2% verhoogd. Daarmee nemen we wel een risico. Voorts is de ingeschatte kerkverlating
en overlijden verwerkt.
De te verwachte tekorten zouden oplopen tot 150.000 euro per jaar.
De oplossing
Hoe kunnen we financieel weer gezond worden? Daar is een combinatie van maatregelen voor nodig.
Het mooiste zou zijn als de VVB de oplossing zou kunnen bieden. We zullen de komende jaren dan
ook bijzondere aandacht besteden aan maatregelen om de VVB te verhogen
Om over 10 jaar een sluitende begroting te hebben zullen de volgende maatregelen noodzakelijk zijn:
• Herbezinning op gebruik van de kerkgebouwen
• Heroverweging van inzet en volume van predikantsplaatsen
• Herindeling van de wijken

Procedure
Het College van Kerkrentmeesters heeft de nota Perspectief ’28 op 4 september vastgesteld. De nota
is aan alle wijkkerkenraden toegezonden. Behandeling zal in de september- c.q. oktobervergadering
van plaats vinden. Daarna gaat de Algemene Kerkenraad in de vergadering van november
discussiëren over die nota en zullen beslissingen worden genomen. Let wel: het gaat om
uitgangspunten en richting van te voeren beleid.
Commissie
De Algemene Kerkenraad heeft een commissie ‘Geld’ ingesteld die eind oktober rapporteert over
welke mogelijkheden er zijn binnen de PGE om onze financiële positie te verbeteren.
Daarna zal de AK een commissie "Toekomst" instellen die, op basis van genoemde uitgangspunten,
een advies gaat geven over de invulling van deze maatregelen.
Deze commissie zal bestaan uit deskundige gemeenteleden, uit iedere wijk een afgevaardigde. Voorts
zal de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters deel uitmaken van deze commissie.
De commissie zal gebruik maken van de rapportage van de commissie ‘Geld’.
Communicatie
Deze Commissie zal de gemeente regelmatig informeren over de voortgang van de werkzaamheden.
Het ligt in de bedoeling dat de Commissie binnen een jaar advies zal uitbrengen aan de Algemene
Kerkenraad. De te treffen maatregelen zullen uiteindelijk dienen te zijn afgerond binnen de komende
10 jaar. Dat lijkt erg lang. Maar gelet op onze ervaring bij het aftstoten van de Noorderkerk en De
Akker is daarvoor veel tijd nodig.
Nota Perspectief ‘28
Deze nota is ook beschikbaar voor gemeenteleden. Vanaf heden kan deze worden verkregen. Dat
kan op twee manieren: telefonisch bij het Kerkelijk Bureau of via het emailadres.
Telefoon: 0318 – 612336 Email: kerkelijkbureau@protestantsegemeente-ede.nl
Tenslotte
Wij hebben de hele gemeente nodig om deze, voor velen zeer ingrijpende maatregelen, te kunnen
realiseren. Alle wijken zullen op de een of andere manier hiermee worden geconfronteerd,
maar in gezamenlijkheid zullen we deze klus kunnen klaren.
Met een groet van
het College van Kerkrentmeesters PGE

