“Geef vandaag
voor de kerk van morgen”

“Kerkzijn, dat doen we samen“
Ja, in verbondenheid met God én met elkaar.
Alleen, in coronatijd is juist dat samen kerkzijn onder druk komen te staan.
Gelukkig zijn er in onze kerk wel veel creatieve initiatieven genomen om ‘naar elkaar om te blijven zien’.
En toch, het blijft soms wel moeilijk om je in een tijd van deels dichte kerkdeuren echt met elkaar verbonden te
weten.
Gelukkig is er steeds wel weer perspectief en dat geeft hoop, zo van: straks mogen we weer!
Wát verlangen veel mensen ernaar om elkaar op zondag weer vrij te kunnen ontmoeten, om samen te
luisteren, samen te zingen, samen de sacramenten te vieren.
Tegelijkertijd hebben we in de afgelopen tijd ook ervaren dat er zeker meer manieren zijn om – hoewel beperkt
– kerkzijn samen te beleven. Dat houden we vast.
Zo vertrouwen we dat de komende tijd weer een tijd wordt van opbouw.
Laten we elkaar hierin bovenal vasthouden!
In dit katern belichten we dit jaar de Actie Kerkbalans door enkele gemeenteleden aan het woord te laten.
In Kerkklanken van oktober vertelde Bertus Wernsen dat hij in zijn jonge jaren niets moest hebben van
Kerkbalans en later uiteindelijk organisator werd van deze actie. In het nummer van Kerkklanken van november
kon u al lezen dat Adrie en Jannie Groeneveld hun waardering uitspraken voor het feit dat deze oecumenische
actie door verschillende kerken gelijktijdig wordt georganiseerd. Daarbij spraken ze de wens uit dat de kerken
nog wel wat vaker zichtbaar mogen zijn, ook bij bevolkingsgroepen in moeilijke omstandigheden. In dit
nummer komen vervolgens Joke Klein Woolthuis en Bart Lubberdink aan het woord, die ook hun standpunten
met ons delen.
De coronacrisis vraagt veel van kerken, ook financieel gezien.
Inkomsten nemen af en tegelijk zorgen creatieve vormen van kerk-zijn juist voor extra kosten, die kerken
zonder aarzelen voor hun rekening nemen.
We hopen van harte dat je gul wilt geven aan onze Ichtuskerk.
Want elkaar vasthouden, dat kan alleen samen. Help je mee?

Over Actie Kerkbalans
Dubbelinterview met Joke Klein Woolthuis en Bart
Lubberdink
Zoals de Actie Kerkbalans in de afgelopen jaren steeds
meer digitaal verloopt, zo vinden in deze coronatijden
ook veel overleggen en gesprekken digitaal plaats. Dit
geldt ook voor dit dubbelinterview met Joke Klein
Woolthuis en Bart Lubberdink, afgenomen in deze
maand.
Wat komt het eerst in je op als je Actie
Kerkbalans hoort?

Wat zie jij als meest positieve aspect van de
Actie Kerkbalans?

Joke: Een
vanzelfsprekend en
belangrijk iets.
Toch een soort van
de contributie voor
de kerk. Als lid van
de kerk heb ik daar
wat voor over. Het
is verder niet iets waar ik heel veel mee heb,
maar het is ook geen automatisch ‘moetje’ elk
jaar. Toen ik 18 werd, hebben mijn ouders
uitgelegd wat hiervan het doel is. Net zoals ze
overigens andere financiële zaken bespraken
die bij die leeftijd veranderen. Maar ‘het
betalen van de stoel in je kerk’, is me
bijgebleven.

Joke: Ik vind het allereerst heel fijn dat je nu
alles digitaal kan regelen. Dat werkt een stuk
makkelijker en maakt de Actie daarmee een
stuk toegankelijker en prettiger. Zo’n papiertje
en de envelop vergat je gemakkelijk.

Bart: Bij mij kwam er tussen m’n 18e
verjaardag en de Actie Kerkbalans een
ouderling langs, die dit onder andere uitlegde.
En met een moeder die jarenlang lid was van
de Commissie van Beheer, is het me goed
duidelijk geworden. Ik zie het dan ook als een
bijdrage aan de club zodat die in stand
gehouden kan worden.
En vanuit je functie als voorzitter van het
College van Kerkrentmeesters?
Bart: Daar denk ik nu eerst aan een moment in
het jaar waarin het iets drukker is. Een aantal
jaar geleden dacht ik ook aan een
stressmoment, maar de laatste jaren is het
een stuk behapbaarder geworden. De
digitalisering en stroomlijning van het proces
die bijvoorbeeld Rudy Veeneman heeft
gerealiseerd, is hier een zeer belangrijke reden
voor.

Bart: Toch gebruikt zeker twee derde van de
deelnemers nog gewoon de papieren. Soms
worden er hele persoonlijke verklaringen bij
geschreven. Dat kan voor ons zelfs aanleiding
zijn om een koppeling te maken met het
pastoraat, want het kan soms een signaal van
nood zijn. Uiteraard zijn we daar wel
terughoudend mee.
Bart: Daarnaast vind ik het erg positief dat je
ook echt vrij bent om de bijdrage te leveren
die voor je zelf goed voelt. In een systeem met
richtbedragen of bepaald deel van je inkomen
kun je je soms best ongemakkelijk voelen.
Wat vind je jammer aan de Actie Kerkbalans?
Joke: Het blijft toch een beetje onduidelijk wat
er nu gebeurt met de bijdrage. Dat geldt voor
collecten bijvoorbeeld wel.
Bart: Dat het voor
sommige
contactpersonen
ook onprettig kan
zijn. Het komt voor
dat die bij het
ophalen van de
enveloppen als
soort van bedelaars worden afgewimpeld. Dat
niet elk (slapend) lid kan inzien dat de Actie
niet alleen draait om geld, maar ook om
omzien naar elkaar, zelfs bij zo’n
contactmoment, heeft iets verdrietigs.

Is nut en noodzaak van Actie Kerkbalans wel
voldoende duidelijk voor gemeenteleden?

Is de vorm van Actie Kerkbalans nog wel van
deze tijd?

Bart: Ik denk lang niet voor iedereen. Dat de
kerk, loonkosten en de belastingen volledig
door de leden worden opgebracht wordt niet
altijd beseft.

Bart: Soms wordt wel eens een vaste
contributie geopperd. Maar hierdoor kun je
toch mensen buitensluiten die niet in staat zijn
om een bepaald bedrag bij te brengen. Als
kerk wil je toegankelijk zijn voor ieder mens.

Joke: Daar verbaas ik mij ook wel over. Ook
dat er zoveel geld in omgaat. En dat er
helemaal geen overheidsgeld binnenkomt,
terwijl de kerk toch een maatschappelijk nut
dient.
Bart: Daarnaast is voor veel leden niet
duidelijk dat de bijdrage ook invloed heeft op
de hoeveelheid betaalde krachten die je als
gemeente mag aannemen.
Zijn hier nog verschillen tussen de
generaties?
Joke: Ik denk dat nut en noodzaak voor
jongere generaties vermoedelijk (nog) minder
duidelijk is. Lang niet iedereen krijgt meer zo’n
uitleg als ik destijds van mijn ouders kreeg.

Joke: Met de vorm lijkt niets mis, maar het zou
best meer kunnen leven. Misschien moet je
het aankondigen als soort van jaarcollecte,
waardoor het doel duidelijker wordt. Of je
kunt mogelijk origineler zijn in de
communicatie, bijvoorbeeld met wist-je-datjes
of leuke feiten. Er valt nog wel wat te winnen.
Dit interview hoopt hier in ieder geval een
bijdrage aan te hebben geleverd. Hartelijk
dank, Joke en Bart!

Zoals je op bovenstaande afbeelding kan zien zijn we niet ‘in balans' als het gaat om onze financiële
situatie. Als jij helpt om de schaal van de inkomsten wat extra te vullen, dan gaan wij proberen de
schaal van de uitgaven wat minder vol te maken. Het zou mooi zijn als we volgend jaar weer in balans
zijn. Als we met z’n allen 20.000 euro meer geven dan gepland, zijn we in balans. Misschien net het
bedrag dat we samen bespaarden door de gecancelde vakanties.
Als je je afvraagt waar wij ons geld aan uitgeven, geeft het onderstaande daar een goed beeld van:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

salarissen van predikant, koster, cantor, gast predikanten etc.
administratie en beheer
verplichte afdracht aan de PKN
kerkdiensten en wijkavonden
onderhoud aan het gebouw
pastorale ondersteuning

Daarnaast moet er natuurlijk ook geld in het 'laatje' van de kerk komen. Dat doen we onder andere
door:
▪
▪
▪
▪
▪

Actie Kerkbalans
verhuur van zalen
collectes
giften
Colmmarkt

Hoewel we het afgelopen jaar het begrote bedrag voor de Actie Kerkbalans hebben gehaald, was de
begroting niet sluitend. Het tekort is dus wel verkleind.
Jullie gift is dus belangrijk voor ons als kerk. Het kan bijvoorbeeld ook door een periodieke gift. Bij
zo’n gift ga je een overeenkomst aan van minimaal vijf jaar om een bepaald bedrag over te maken
aan de kerk. Dat kun je overigens ook doen bij alle andere goede doelen. De gift is in zijn geheel
aftrekbaar. De overeenkomst die je hiervoor met de kerk sluit, moet je afsluiten vóórdat je de giften
overmaakt. De kerkrentmeesters kunnen daar meer over vertellen.
Tot slot, tegenwoordig maken mensen zich vaak bezorgd om de lage rente op spaargeld, of zelfs
rente betalen in plaats van ontvangen. En dat na een coronajaar, waarin minder werd uitgegeven en
dus meer werd gespaard. De kerk kan hierin wat voor je betekenen! Doneer wat meer aan de kerk
dan gebruikelijk.
Een betere belegging dan je eigen kerk is nauwelijks voor te stellen, toch?

