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Thema:
Pastoraat en
financiën

RICHARD VISSINGA

In de laatstgehouden Week van de Euthanasie werd
voor de televisie de documentaire De strijd om het
einde vertoond. De kijkers waren getuige van een
zelfgekozen levenseinde, uitgevoerd door een arts.
Vervolgens is daar in de media in ruime mate op
gereageerd. Het aantal negatieve reacties overtrof
verre de positieve. Bij mij kwam sterk de vraag naar
boven of zo’n gebeurtenis zich wel leent voor een
televisie-uitzending. Er is immers al zoveel aan
vooraf gegaan waar je als kijker geen getuige van
bent geweest. De keren dat ik zelf betrokken ben
geweest bij het toeleven naar en de uitvoering van
een euthanasie heb ik als buitengewoon indrukwekkend ervaren. Zoals nog niet zo lang geleden toen
één van mijn gemeenteleden ongeneselijk ziek bleek
te zijn. Verdere behandeling was niet meer mogelijk. De artsen in het ziekenhuis konden voor haar
niets meer doen. De thuishulp werd geïntensiveerd,
totdat opname in een hospice volgde. Het was een
weldaad om te ervaren hoeveel aandacht en goede
zorg daar in alle rust geboden werd. Maar het ziekteproces ging door en de pijn verergerde. Op een
zeker moment belde Truus me op en vroeg of ik kon
komen. De volgende dag was ik bij haar. Ze vertelde
van de pijn, de moeite en de uitzichtloosheid. En van
de arts, die haar vertelde dat ze voor palliatieve sedatie niet in aanmerking kwam. Het protocol schrijft
voor dat daarvoor nodig is dat het sterven binnen
twee weken verwacht wordt. De arts noemde de
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redactioneel
mogelijkheid van versterven: ophouden met eten en
drinken, weliswaar onder goede begeleiding, maar
zeker geen gemakkelijke weg. Truus vroeg mij naar
de mogelijkheid van euthanasie. Daar dacht ze al
geruime tijd over na. Maar ze bleef zich afvragen of
ze dat wel mocht. Een versregel speelde steeds door
haar hoofd: laat mij niet mijn lot beslissen. Samen
dachten we daarover na. Of die regel wel klopt.
Doen we dat eigenlijk niet voortdurend in ons leven,
over ons lot beslissen? Bijvoorbeeld als we kiezen
voor een bepaalde levenswijze, voor wel of geen
kinderen enz. Of je niet beter uit kunt gaan van het
leven dat je in geloof als een geschenk ontvangen
hebt. Waarvoor je God hebt kunnen danken. Maar
het geschenk is op een zeker moment te zwaar voor
je geworden. Je kunt het niet meer dragen. Zou je
dan niet ook vanuit je geloof je leven aan God mogen teruggeven, in Gods handen terugleggen, zoals
Jezus zijn geest in Gods handen legt? Die mogelijkheid schiep een nieuwe ruimte. Enkele dagen later
vertelde Truus mij, dat ze ertoe besloten had de arts
te vragen haar behulpzaam te willen zijn bij euthanasie. Een scen-arts bevestigde het oordeel van de
arts en zo is het geschied. In geloof en vertrouwen
heeft Truus het geschenk van haar leven aan God
teruggegeven, dankbaar dat ze door de middelen die
er zijn en de wetgeving in ons land de beker van de
pijn en de moeite niet tot de laatste druppel heeft
hoeven leegdrinken.
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ERICA HOEBE-DE WAARD

Pastoraat en financiën: het lijkt niet samen te
gaan, maar heeft alles met elkaar te maken.
Enerzijds bepaalt de financiële situatie in de gemeente hoeveel geld er is voor pastorale zorg.
Anderzijds speelt de persoonlijke financiële
situatie van gemeenteleden vaak een rol in het
pastoraat.

Mw. drs. E. Hoebe-de Waard is als gemeentepredikant verbonden aan de Protestantse Gemeente te Wageningen. Zij is
lid van de redactie van Ouderlingenblad
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astoraat en financiën
Ter inleiding

Doordat het over ‘Pastoraat en financiën’ gaat,
moet het eerst gaan over de verhouding ‘financiën
en geloof’. Zo zet in het eerste artikel Piet de Jong
de toon in een pleidooi om als kerk wat minder bezig te zijn met financiën, want ‘de financiën op orde
hebben, is niet onze belangrijkste taak, onze taak is
om het vuur brandend te houden’. Die Geest waait
in het omzien naar elkaar, in de pastorale nabijheid.
Als we zo gemeente van Christus zijn, dan zijn zorgen om geld niet het beginpunt wanneer we nadenken over hoe we in deze tijd kerk willen zijn.

Geld in het pastoraat
Door de toenemende armoede in Nederland en de
oplopende schulden van mensen zijn de financiële
zorgen steeds vaker onderwerp van gesprek binnen
het pastoraat. Door deze zorgen ontstaan relatieproblemen, schuldbesef en verlies van eigenwaarde. De diakenen in de kerk ondersteunen mensen
bij financiële problemen. Hoe kun je als kerk ook
pastoraal nabij blijven in deze situatie? Op die
vraag geeft Herman Noordegraaf een antwoord.
Hij pleit voor de pastorale invalshoek binnen het
diaconale werk: ‘bij een respectvolle benadering

Ouderlingen blad voor Pastoraat en Gemeenteopbouw

komt de hele mens in beeld’. Binnen diaconaat is er
dan niet alleen aandacht voor de financiële zorgen
en voor praktische hulp, maar evenzo houdt men in
het oog wat de zorgen voor invloed hebben op het
dagelijks leven van mensen en hun omgeving. Ook
blijft de diaken zo zien waar de kracht van mensen
ligt: een mens is meer dan zijn problemen. Door
kwaliteiten aan te boren en zo mogelijk in te zetten, thuis, in de buurt, in de kerk, geef je mensen
waardigheid terug, nemen ze (opnieuw) deel aan
de maatschappij.

In beeld
Twee portretten laten zien hoe mensen in deze tijd
financiële ondersteuning krijgen van de diaconie en
wat dat met hen doet. De namen van de betrokkenen
zijn in verband met hun privacy veranderd, maar
onveranderd is hun indrukwekkende verhaal. De
portretten laten het belang van ondersteuning zien,
roepen op om oog te hebben voor onzichtbaar leed
en raken doordat de grote veerkracht van mensen
zichtbaar wordt. De verhalen vragen om bezinning:
hoe kunnen wij als gemeente, of kan ik als medemens, oog houden voor mensen en hen bijstaan?
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Financiën en de kerk
De kerk zelf kan ook geldzorgen
hebben, bijvoorbeeld door teruglopende inkomsten of grote
onvoorziene uitgaven (restauratie
gebouw). Binnen de kerkenraad
is de financiële situatie van de gemeente dan de aanleiding om na
te denken over veranderingen in
de toekomst. Zo bepalen de financiën in grote mate het beleid in de
gemeente, want de plannen die je
maakt moeten financieel wel mogelijk zijn. Vaak zijn er meer wensen
dan middelen en moeten er keuzes
gemaakt worden. Wat kies je dan
wel en wat niet? Als de inkomsten
langdurig dalen moet er gesneden
worden in de begroting, doe je dat
door de kaasschaafmethode (alles
wat minder), of worden bepaalde
taken beëindigd? En wat doe je met Bovenkerk Kampen
geld dat op de rekening staat van
de plaatselijke gemeente: nu investeren, of bewaren
voor later?
Bert van Rijssen beschrijft hoe de kerkenraad mee
kan werken aan een goede opbrengst van Actie
Kerkbalans door in te zetten op communicatie: waar
is de bijdrage voor bestemd en waarom kiest de kerkenraad voor de huidige koers? Tot die bezinning in
de kerkenraad over inzet van gelden zet ook Henk de
Roest aan. Hij steekt in bij het recente onderzoek dat
de kerken heel veel geld beschikbaar hebben. Hoe
kunnen we dit geld op een goede manier inzetten
binnen de kerken?

In beeld
Tot slot laten drie projecten uit de kerkelijke praktijk
zien hoe in plaatselijke gemeentes nagedacht wordt
over de toekomst en hoe financiën daarbij een rol
spelen. Het zijn verhalen over krimp én groei.
In Kampen zorgden dalende inkomsten en een
dalend ledenaantal binnen de kerken ervoor dat
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er gebouwen gesloten moeten worden. Vanuit zijn
eigen ervaring vertelt Bert Endedijk hoe moeilijk dat
is, maar laat hij ook zien hoe de nieuwe contacten
zorgen voor inspiratie en hoop.
In Utrecht zorgde ‘crowdfunding’ voor een onverwachts grote opbrengst voor de restauratie van de
Domkerk. Frans Ritmeester vertelt over het succes
van dit project ‘Draag de Dom’.
In Roosendaal werd het proces van samengaan een
proces wat voor samen binding zorgde. Arie van Rijn
beschrijft hoe emoties en financiën beide belangrijk
zijn in een veranderingsproces.

Bezinning én inspiratie
Zo willen de artikelen én ervaringsverhalen u als lezer
bewust maken van de invloed van financiële zorgen
op levens van mensen en u opnieuw en wellicht anders, stil laten staan bij de rol van de financiën in uw
eigen gemeente.
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In Rotterdam vertellen we graag het verhaal
van de heilige Laurentius, patroon van de stad.
Laurentius was diaken in Rome tijdens de christenvervolging in de derde eeuw. Hij was onder
andere verantwoordelijk voor de giften die vermogende christenen afdroegen.

N

PIET DE JONG
Drs. P.L. de Jong is interimpredikant van de Hervormde Gemeente (PKN) in Wijk bij Duurstede. Daarvoor was hij onder
andere ruim twintig jaar predikant in Rotterdam-Delfshaven

eem mijn zilver en mijn goud
De rol van geld in het omzien naar elkaar

In Laurentius’ tijd waren er in Rome circa 1500
mensen aangewezen op een of andere vorm van
voedselhulp. Toen keizer Valerianus hem gevangen
zette en eiste dat hij alle schatten van de kerk zou
inleveren, deelde Laurentius stiekem alles uit onder
de armen. Vervolgens nam hij een aantal van hen
mee en zei tegen de keizer: ‘Zie, hier zijn de schatten van de kerk!’ Op 10 augustus 258 stierf hij de
marteldood.

Onze schatten zijn onze armen
Dit verhaal laat zien, dat er tijden zijn in de kerk dat
niemand wakker ligt van geldtekort, kosten van
kerkgebouwen, onderhoud, verwarming en pensioenen, terwijl de kerk dan toch perfect functioneert.
Als het in zulke tijden al over geld ging,
dan vanwege mensen die nog niet gegeten hadden; zieken die geen geld hadden
voor een arts of medicijnen; vluchtelingen; vrouwen die alleen stonden met
hun kinderen; weeskinderen zonder bescherming of
vanwege mensen in de gevangenis (Mt. 25: 31 e.v.).
De woorden geld en collecten kwamen alleen op de
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agenda vanuit liefdevolle zorg voor elkaar en voor
arme mensen buiten. ‘Onze schatten zijn onze armen’, zei Laurentius!

Jezus en de mensen met geld
Deze visie spoort helemaal met het woord van
Jezus: ‘Maak je vrienden met hulp van de onrechtvaardige Mammon, opdat als jij op je uiterste ligt,
zij je welkom heten in de eeuwige tenten van God’
(Lc 16: 9). Jezus zegt dit bewust uitdagend richting
Farizeeën en Schriftgeleerden. Volgens Lucas stonden die bekend om hun geldzucht. Geld hield hen
bezig, voor zichzelf en natuurlijk voor de cultus en
de tempel als instituut. Maar of ze met hun geldijver ook vrienden maakten?

Alleen armen weten wat arm zijn is
Volgens Jezus hoeft er overigens niets mis te zijn
met geld. Al heeft geld altijd iets van een oude,
zuigende verslaving. Dus, wees op je hoede. Maar
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Geen tempel

Fra Angelico De Heilige Laurentius, aalmoezen uitdelend
je kunt er ook vrienden mee maken. Voor Jezus
gelden hier twee vragen: a) Hoe kwam je aan je
geld en je vermogen? Door hard werken? Een erfenis? Heel gauw sluipen leugen en ongerechtigheid
je ambitie om rijk te worden binnen, heb je dat
door? En b) wat doe je met je geld? Je kunt het gewoon op de bank zetten, dan levert het nog rente
op (Lc 19: 23). Je kunt er mee handelen, werken en
goeie dingen doen. Je kunt het ook storten op een
hemelse bankrekening, zegt Jezus, door hier op
aarde veel te geven aan armen. Waar je schat is,
is je hart!
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In het Nieuwe Testament is binnen de
gemeenschap van christenen geld eigenlijk geen issue. Dure gebouwen zijn
niet aan de orde. Volgens het visioen
van Johannes (Openb 21: 22) is er in de
toekomst zelfs letterlijk geen tempel
meer en daar schrikt hij helemaal niet
van. Er is altijd wel een plek om samen
te komen, te zingen, bijbelstudie te
doen, te bidden.
In het Oude Testament is dat anders.
Toen Mozes de tabernakel moest inrichten, deed hij een beroep op de vrijgevigheid van de mensen. Het geld kwam
er in grote hoeveelheden. Overigens
financierde Aäron net zo een altaar met
een gouden kalf. Geld inzamelen voor
het instituut blijft altijd iets riskants.
Daarom kijkt Jezus, volgens Lucas, kritisch naar de mensen die altijd met geld
bezig zijn. Geld werd een sympathieke
yup bijna fataal en in elk geval vele
Farizeeën en niet te vergeten Judas. Zo
ook het stel Ananias en Saffira (Hnd
5). Lucas laat niet één geldverhaal als
waarschuwing liggen: de financieel manager komt er nog redelijk van af; een
bekende rijke man eindigt na een dure
begrafenis in de hel (Lc 16); Zacheüs
komt uit de boom om zijn geld te gaan
uitdelen; de vrijgevige zoon raakt alles
kwijt, maar dat is juist zijn geluk. Zo gaat Lucas maar
door. Bij de tempel ziet Jezus een arme vrouw bij een
offerblok haar laatste muntjes voor het eten in het
blok gooien. Natuurlijk is dat geen offerblok voor de
financiering van de pensioenen van de emeriti. Het is
geld om uit te delen aan arme mensen. Alleen armen
weten wat arm zijn is. Toen in Rotterdam-Noord bij
het Oude Wijkenpastoraat een vrouw klaagde dat
ze niets meer had voor eten voor haar kinderen, trok
een andere migrantenvrouw spontaan haar portemonnee. Er zat een briefje van vijftig in. Al haar leeftocht. Zij gaf het aan de verdrietige vrouw. Toen een
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medewerker later vroeg: ‘Maar je hebt zelf toch ook
niets?!’ Zei ze: ‘Ik weet wat het is om als moeder je
kinderen geen eten te kunnen geven.’

Geld is geen kenmerk van kerk-zijn
Natuurlijk is er geld nodig voor de organisatie. Maar
na bovenstaande vluchtige verkenning in Oude en
Nieuwe Testament mogen we eerst even opgelucht
ademhalen en de kwestie relativeren. De kerk is maar
weinig een zorgonderwerp van geld in het Nieuwe
Testament. Heel anders dan nu. Het lijkt soms wel
dat we, vooral in de Protestantse Kerk, nog maar
één serieus agendapunt hebben: geld. Het thema
beheerst ongeveer alles. Eerst wordt er geld geteld,
dan overlegd waar geschaafd en bezuinigd moet
worden. Terwijl het in de kerk nooit een probleem
was of volgens het Nieuwe Testament kan zijn. Problemen genoeg natuurlijk, maar niet geld.
Paulus kun je vaak betrappen op uitspraken over
geld. Van hem is ook de uitvoerige excurs ‘Hoe organiseer je een collecte?’ Echter, dan wel voor de armen
in Jeruzalem, de startplaats van het evangelie. Niet
voor de eigen organisatie, voor nieuwe liedboeken
of beamers. Volgens hem mag je een ‘dorsende os’
– geen erg vleiende opmerking voor dominees - niet
muilbanden en moet je voorgangers vrij houden van
werk, maar er natuurlijk dan wel voor zorgen dat ze
te eten hebben. Paulus heeft overigens nooit een
contract getekend en altijd zelf zijn geld verdiend. Timoteüs, zijn leerling schrijft hij zelfs dat geld de wortel van alle kwaad is (1 Tim 6), dus: praat daarover
niet te lang. Alleen met vermogende gemeenteleden,
zegt Paulus, die onwillekeurig hun hoop dreigen te
verankeren met hun bankrekening (1 Tim 6: 17-19).
Praat er met hèn over dat ze ruimhartig
financieel bijdragen en zo hun eeuwige
toekomst zeker stellen.
Maar praat niet eindeloos over geld met
randleden voor wie de zichtbare kerkgemeenschap vaak zoiets is als Albert Hein, terwijl ze
zelf de Lidl frequenteren en zich in de kerk al tijden
vreemd voelen. In de Protestantse Kerk – andere
kerken wellicht ook – kun je als dominee ernaar verlangen dat de Geest zich uitstort in een vergadering
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Geld, de wortel van alle kwaad …
van kerkrentmeesters, zodat die ineens gaan vlammen
van vreugde en van creativiteit. Misschien komt er dan
even wat minder geld binnen, blijft in de volgende winter de verwarming uit, - even geen geld voor, zusters
en broeders - maar we worden toch warm, van elkaar.
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‘Dominee, wat kost dat?’

Vuur zonder factuur
Behalve eten en drinken hebben we ook persoonlijk
warmte en aandacht nodig in de vorm van pastorale
zorg om elkaar - een belangrijk woord in het Nieuwe
Testament. Voor als je ziek bent, depressief, verdrietig, noem maar op. Ja, dat kost geld. Goed dat in
de geloofsgemeenschap mensen elkaar opzoeken,
helpen of begeleiden naar ziekenhuizen, therapie
en maatschappelijke hulpverleners. Daarbij hebben
we ook professionele mensen nodig in de kerk. Hun
salaris moet samen opgebracht worden. Dus als
je het goed hebt, draag dan ruimhartig bij aan de
kosten van een predikant, pastorale en missionaire
werkers. Moeten we dat echt nog uitleggen?
Doe mee in de kerkdiensten, doe mee in de collecten. Pastoraat verwijst naar de grote herder, Jezus
Christus. Mensen opzoeken, luisteren, herinneren
aan de liefde en compassie van God.
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‘Fijn dat u langs komt’, zei eens spontaan
een volksachtige mevrouw tegen me.
Om me alvast in te dekken zei ik: ‘Ik kan
niet zoveel voor u doen. Geld heb ik niet,
invloed ook niet. Ik kan eigenlijk alleen maar voor u
uit de Bijbel lezen en bidden’. ‘O’, zei ze, ‘als je dat
wilt doen, dat is heel veel. Dat biedt geen enkele
hulpverlener.’
Behalve leden van de gemeente die een beroep op
ons doen, wemelt het altijd en overal van randmensen. Niet alleen voor uitvaarten. Ook in andere situaties. Daar gaat onwillekeurig veel tijd in zetten. En
auto’s rijden op benzine. Sommige mensen vragen
wel eens: ‘Dominee, wat kost dat?’ Maar we moeten van pastoraat in en buiten de kerk geen bron
van inkomen maken. Gewoon gratis beschikbaar
zijn. Na de afscheidsdienst en begrafenis van een
oude, gelovige moeder vroeg de niet meer kerkelijk
betrokken familie bij het weggaan naar de rekening.
Heel correct, vond ik. Maar ik zei: ‘Uw moeder heeft
heel haar leven bijgedragen, ook financieel. Voor
haar uitvaart willen we echt geen geld hebben.’ Ze
knikten verrast.
Komt het zo wel goed met geld en kerk? Ik ben
ervan overtuigd, dat hoe meer relaxed wij ermee
omgaan, des te meer geld er binnenkomt. In elk
geval voldoende om te kunnen functioneren als geloofsgemeenschap. Soms qua aantal beperkt, soms
met minder gebouwen en zalen en ook met minder
dominee. Maar het evangelie staat als een dijk. En
onze schatten zijn onze armen.

Neem, o Trooster, mijn verdriet,
Gij veracht mijn tranen niet.
Maak dat ook in mij uw kracht
Steeds in zwakheid wordt volbracht.
Neem mijn zilver en mijn goud,
Dat ik niets aan U onthoud.
Maak mijn kracht en mijn verstand
Tot een werktuig in uw hand.
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Weet u of de diaconie van uw gemeente aan
ondersteuning van mensen met financiële problemen doet? De kans daarop is groot. Dat blijkt
uit het laatst gehouden onderzoek onder een
breed scala van kerken naar hulpverlening door
diaconieën.

HERMAN NOORDEGRAAF
Dr. H. Noordegraaf is universitair docent en bijzonder hoogleraar voor diaconaat aan de Protestantse Theologische Universiteit Amsterdam en Groningen

D

iaconaat, pastoraat en materiële
hulpverlening

Het rapport Armoede in Nederland 2013 geeft aan dat
70% van de diaconieën van de Protestantse Kerk
in Nederland betrokken is bij de ondersteuning
van mensen die financieel niet rond kunnen komen
(2012).

Het diaconale veld
Gemiddeld gaat het om elf aanvragen per gemeente
en om in totaal 14.219 aanvragen. De meeste
hulp vindt plaats in de vorm van giften
(84%), daarna volgen leningen (64,5%) en
materiële hulp in natura (58,3%). Voorts
helpen veel diaconieën om op vakantie te
gaan, bijvoorbeeld door een caravan of een
huisje ter beschikking te stellen (45,5%). Te bedenken is dat het hier om individuele hulpverlening gaat.
Daarnaast steunen veel diaconieën en plaatselijke
kerken voedselbanken door het beschikbaar stellen
van kerkgebouwen als uitdeelpunt, de inzet van vrijwilligers, financiële ondersteuning en het inzamelen
van goederen voor de voedselbank, bijvoorbeeld bij
de oogstdienst en de Avondmaalsviering.
Ook nemen diaconieën deel aan noodfondsen. Er is
een brede variatie op dit terrein. De diaconie kan zelf
een noodfonds hebben, er kan sprake zijn van een
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interkerkelijk noodfonds of van een fonds waarin
de burgerlijke gemeenten met kerken samenwerken en een fonds voor bepaalde doelgroepen, zoals
vluchtelingen. Het is niet bekend hoeveel van deze
noodfondsen er zijn. In ieder geval zijn er meer dan
zeventig van bekend. Bovendien zijn er diaconieën
die financiële steun geven aan fondsen waarin de
diaconie niet zelf participeert.
Ook zijn er nog de Kerstpakketten te noemen die

Gemiddeld gaat het om elf aanvragen
per gemeente
gegeven worden aan mensen die eenzaam zijn en/
of een laag inkomen hebben. Zo’n 60% van de diaconieën is hierbij betrokken. Gemiddeld geven zij zestig
Kerstpakketten.

Omgaan met hulpvragen
De diaconieën die aan materiële hulpverlening
doen, hanteren meestal bepaalde procedures bij
de behandeling van de aanvraag en bij de besluitvorming. Soms is er een aparte commissie van de
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Respect, waardigheid en anonimiteit
diaconie die hiervoor is ingesteld, die tot een bepaald
bedrag gemandateerd is om over de aanvraag te
besluiten. Daarbij zijn er ook afspraken om in gevallen dat er direct geholpen moet worden, een snelle
procedure te hanteren. Bijvoorbeeld bij dreigende
huisuitzetting of afsluiting van water, gas en elektriciteit. Hulpvragen kunnen betrekking hebben
op schulden, zoals achterstanden bij betaling van
huur en water- en energierekeningen en leningen.
Ook kunnen er financiële problemen ontstaan als
gevolg van onverwachte kosten of van een sterke
inkomensvermindering door tegenslagen, zoals
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een ziekte, echtscheiding, ontslag, een
faillissement. Gedwongen verhuizing.
Soms is er een kluwen van problemen.
Diaconieën geven geen structurele
hulp maar kunnen helpen bij het overbruggen van de
situatie, zodat naar wegen gezocht kan worden om
met de situatie om te gaan. Als mensen langdurig op
of onder het minimum moeten leven, wordt het bestaan karig. Er kunnen schulden ontstaan of mensen,
inclusief eventuele kinderen, moeten zich heel veel
ontzeggen: vakanties, lidmaatschappen van verenigingen, reizen, abonnementen en nog meer. Diaconieën kunnen dan eraan bijdragen dat mensen toch
aan bepaalde activiteiten kunnen deelnemen.
Het moge duidelijk zijn uit deze greep van activiteiten op het terrein van materiële hulpverlening, dat
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er wat dit betreft een heel veld van diaconale werkzaamheden is. Er is naast of beter gezegd onder het
vangnet van de overheid een netwerk van kerkelijke
activiteiten ontstaan. Blijkbaar vallen er gaten in dat
vangnet.

Het belang van de pastorale invalshoek
Het is van belang dat ouderlingen of andere personen die bezoekwerk verrichten, weet hebben van
de diaconale inzet, zodat zij als zij in huishoudens
komen die financieel krap zitten, weten wat de diaconale (on)mogelijkheden zijn.
Opvallend is dat de hulpverlening door kerken een
eigen karakteristiek heeft, die mensen die actief
zijn in het pastoraat zullen herkennen. Men is zich
ervan bewust dat de hulpvrager in een afhankelijke
positie zit, maar juist omdat hij of zij als mens een
schepsel en beelddrager van God is, ertoe doet.
Hij of zij dient daarom met respect behandeld te
worden en in zijn of haar waardigheid erkend en
bevestigd te worden. Daar hoort ook bij het bewaren van anonimiteit naar buiten toe. Dat uit zich in
de gevolgde procedures: er wordt naar mensen geluisterd, er wordt tijd voor hen genomen. Het gaat
niet om een afstandelijke en onpersoonlijke relatie.
Geprobeerd wordt om adequaat op de specifieke
situatie in te spelen. Er wordt, zoals al aangegeven,
snel gewerkt als het nodig is. Tijd is een doorslag
gevende factor als het gaat om mensen
die te lang wachten met hulp vragen of
in een noodsituatie zitten. Veel leed kan
voorkomen worden als er snel gewerkt
wordt. Geen wachtlijsten of traagheid bij
de afhandeling!
Bij een respectvolle benadering komt de hele mens
in beeld, in zijn of haar materieel, sociaal, fysiek,
psychisch en geestelijk functioneren. Dan wordt
duidelijk dat het vaak gaat om meer dan materiële
nood. Er kunnen meer problemen spelen dan de
materiële, bijvoorbeeld in de relationele sfeer tussen partners of tussen ouders en kinderen. Mensen
kunnen behoefte hebben aan bepaalde immateriële
vormen van ondersteuning: hulp bij het invullen van
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formulieren, bemiddeling naar instanties toe, het
aanreiken van informatie over bijvoorbeeld mogelijkheden van kwijtschelding, het op stap gaan met
mensen die als gevolg van fysieke en/of verstandelijke beperkingen minder mobiel zijn, vluchtelingen
wegwijs helpen maken in de Nederlandse samenleving, hulp bij het maken van huiswerk door de
kinderen en zo is er nog meer te noemen.
Dat het om meer gaat dan materiële nood blijkt ook
uit het gegeven dat het worstelen met financiële
problemen met alles wat daaraan soms voorafgaat,
zoals ontslag, faillissement, overlijden van een
partner, een ziekte, mensen diep raakt: schaamte,
teleurstelling, verontwaardiging, onmacht en het
verlies van eigenwaarde. Het maatschappelijk
klimaat versterkt dit alles. Immers, als je het niet
maakt, ben je een ‘looser’ als gevolg van eigen falen. Zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid
staan immers voorop. Juist dan is het van belang
om naar mensen toe te laten zien dat zij ertoe doen
en om samen te zoeken naar nieuwe perspectieven. Het hebben van eigenwaarde is daartoe een
onontbeerlijke voorwaarde. Gebrek aan geld (‘aan
het eind van mijn geld, heb ik nog een stuk maand
over’!) legt beslag op mensen. Zoals een bijstandsvrouw het eens uitdrukte: ‘Ik loop met een rekensom in mijn hoofd’. Elke dag moet je je weer afvragen hoe je kunt rondkomen.

Financiële problemen gaan vaak
gepaard met geestelijke nood
Schuldhulpmaatjes
Een voorbeeld van een project waarin de pastorale
dimensie nadrukkelijk aan
de orde komt, is het project
schuldhulpmaatje. In 2010 ging dit met landelijke
subsidie van start. Kerken (protestants, roomskatholiek, evangelicaal, migrantenkerken, orthodox
protestants) hebben in samenwerking met christe-
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Door het taboe dat er op schulden
ligt, roepen mensen pas vaak hulp
in als zij al ver in het moeras gezakt
zijn. Schuldhulpmaatje wil dit taboe
doorbreken en daarmee bijdragen
aan preventie. Het project is een
goed voorbeeld van hoe inzichten
vanuit het pastoraat vorm krijgen in
diaconaal werk. Het is erop gericht
om mensen weer zoveel mogelijk
zelfstandig te doen functioneren.

Alertheid en aandacht

lijke schuldhulpverleningsorganisaties en ouderenorganisaties een lichte landelijke organisatie opgezet. Deze stimuleert en ondersteunt op plaatselijk
niveau de samenwerking van kerken met burgerlijke
gemeenten en professionele organisaties om lokaal
projecten te starten. Dragers daarvan zijn vrijwilligers die zich als maatje inzetten ter ondersteuning
van mensen in (potentiële) schuldsituaties. Het
gaat zowel om het voorkomen van schulden als het
ondersteunen van mensen om uit de schulden te
komen.
Inmiddels zijn er op meer dan zestig plaatsen door
kerken schuldhulpmaatjesprojecten opgezet met
zo’n 1300 maatjes, die allemaal deskundig getraind
en gecertificeerd zijn. Kerken sluiten hiertoe contracten met gemeenten en van belang zijnde organisaties. De maatjes helpen bij het op orde brengen
van de financiële situatie (praktische hulp) met een
scherp oog voor waar professionele hulp nodig is.
Minstens zo belangrijk is de aandacht voor wat
het betekent om in financiële problemen te zitten.
Zonder te (ver)oordelen neemt een maatje de tijd
om naar mensen te luisteren en naast hen te staan.
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Daarom is alertheid op en aandacht
voor financiële problemen niet alleen een zaak voor mensen die
werkzaam zijn in het diaconaat. Ook
in de directe pastorale relatie kan
steun gegeven worden aan mensen
in financiële knelsituaties door te
luisteren naar mensen en hen in hun
waardigheid te bevestigen.
Als de materiële problemen aan de orde komen, kan
met de diaconie samengewerkt worden. Met het
oog daarop, is het van belang om daarover afspraken te maken en om samen een gezamenlijke visie
op hulpverlening te hebben.
Daarbij moet ook de vraag aandacht krijgen hoe in
de kerkelijke gemeente gewerkt kan worden aan
een uitnodigend klimaat: ook in geval van financiële
problemen kunnen mensen een beroep doen op de
kerk. Dat kan door in het kerkblad en via andere
kanalen erover te berichten, in prediking en gebeden deze vraagstukken te benoemen. Dat alles met
behoud van anonimiteit van de getroffenen.
Voorts is het van belang dat kerken knelpunten bij
overheden en andere van belang zijnde organisaties
signaleren als zij die in het diaconale en pastorale
werk tegenkomen. Dan wordt eens te meer duidelijk dat kerken hun taken in deze serieus nemen en
mensen hen dus als betrouwbare partner kunnen
beschouwen. Zo kunnen diaconaat en pastoraat
gezamenlijk optrekken ten dienste van mensen in
nood!
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ondkomen
met weinig
geld

Mw. drs. G. Kramer-Hasselaar is bezoekmedewerkster in de
kerk en psychologe. Ze is lid van de redactie van Ouderlingenblad

Twee berichten uit de praktijk
Zeventig euro per week
Wim (55 jaar) en Monique (41 jaar) moeten met hun
drie jonge kinderen rondkomen van zeventig euro per
week. Dat leefgeld voor eten en andere dagelijkse benodigdheden krijgen ze via de schuldsanering. ‘Nooit
gedacht dat we hierin terecht zouden komen,’ vertelt
Monique. De omstandigheden die tot de schuldsanering hebben geleid zijn bijzonder triest.
Wim en Monique zijn twaalf jaar geleden getrouwd.
Wim’s eerste vrouw is op jonge leeftijd overleden. Samen met haar was hij bezig een
eigen bedrijf op te starten. Toen werd zijn
vrouw ernstig ziek. Na haar overlijden raakte
Wim in een crisis. Het bedrijf liep mis. De
investeerder eiste zijn geld terug.
Toen Wim en Monique trouwden, besloten ze samen
iedere maand een deel van de schuld af te lossen. Ze
werkten allebei. Dat ging jaren goed, totdat Wim chronisch ziek werd en ontslagen werd. Na zijn ontslag
hebben Monique en Wim meteen aan de bel getrokken bij de gemeente om in aanmerking te komen voor
schuldsanering. ‘We wilden niet in problemen komen
door niet-betaalde rekeningen’, vertelt Monique. De
uitkering van Wim en het salaris van Monique worden
nu ingehouden. De vaste lasten worden daarvan betaald. Plus een deel van de schuld. Voor eten, kleding
en dergelijke krijgen ze zeventig euro per week.
Hoe redden ze dat? ‘Iemand heeft ons geholpen om
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een aanvraag bij de voedselbank te doen. Daar moest
ik wel wat voor overwinnen, maar ik ben er heel blij
mee dat we het krijgen. Vooral voor de kinderen!’ zegt
Monique. In de begintijd zat er ook aardig wat groente
in het pakket, en af en toe wat fruit. Dat is nu veel minder. Voor de aanvullende etenswaren pluist Monique
alle reclamefolders uit. Kleding voor de kinderen krijgen ze tweedehands via bekenden.
Binnenkort gaat de jongste naar school. Ze is niet naar

Iedere maand samen een deel van
de schuld aflossen
de peuterspeelzaal geweest. Daar was geen geld voor.
De twee oudste kinderen zitten op sport. Monique gebruikt ‘Meedoen’ bonnen om de contributie te betalen.
Deze bonnen zijn echter niet toereikend. Een aanvraag
voor het extra gemeentepotje voor dit doel is afgekeurd. Monique loopt regelmatig aan tegen de instanties, de regels en de manier waarop sommige mensen
hen behandelen. Aan de andere kant is ze ook heel
dankbaar voor alle hulp: van buren, collega’s, mensen
van de kerk. In de zomer is het gezin een weekje weg
geweest via het project ‘Vakantiegeld delen’. Dat heeft
hun zo goed gedaan!

Berichten uit de praktijk

R

GERRY KRAMER-HASSELAAR
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Geen inkomen
Inge (53 jaar) woont in een klein huurhuis in een rustig dorp. Ze heeft geen baan en ontvangt ook geen
uitkering. Al lange tijd leeft zij noodgedwongen van
haar spaargeld. Bijna twintig jaar geleden is Inge
zowel haar werk als haar huis kwijtgeraakt. Haar
ontslag kwam plotseling en zonder duidelijke reden.
‘En mijn huis is gestolen,’ vertelt Inge. Tegen haar wil
is het verkocht. Het geld dat ze ervoor kreeg, heeft
zij geweigerd. Lang heeft Inge gevochten om recht
te verkrijgen. Het gewenste resultaat is tot nog toe
uitgebleven.
Niet alleen Inge’s huis maar ook haar inboedel en
paspoort waren gestolen. ‘In die tijd heb ik rondgetrokken in Nederland. Ik heb op kamers en op
campings gewoond. Ook heb ik een winter bij een
familielid in huis gewoond.’ De eerste tijd kreeg Inge
nog wachtgeld van haar vorige baan, daarna moest
ze haar spaargeld aanspreken. Af en toe had ze een

De eerste tijd kreeg Inge nog wachtgeld…
paar weken werk. Op een gegeven moment raakte
haar geld op. Om geen misbruik te maken van anderen heeft Inge toen alsnog het geld voor haar voormalige huis opgevraagd. Daar leeft ze nu van.
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Inge solliciteert nog steeds. Ondertussen doet ze
wat vrijwilligerswerk en heeft ze verschillende sociale activiteiten. Zowel in kerkelijk verband als ook
daarbuiten. Verder heeft ze veel rust en stilte nodig.
Ze leeft uiterst zuinig. ‘Per week geef ik ongeveer 20
à 25 euro aan huishoudelijke boodschappen uit. Ik
maak gebruik van aanbiedingen, kook voor een paar
dagen en vries wat in.’ De verwarming staat bij Inge
overdag tussen de twaalf en vijftien graden. Als het
koud is draagt ze een dikke trui, of slaat ze een deken
om zich heen. Alleen als er bezoek is, zet Inge de
verwarming wat hoger.
Inge heeft bijna geen bezit. De meubels in haar
huidige huisje heeft ze tweedehands gekregen van
buren. De stoffering en gordijnen hebben de vorige
bewoners achtergelaten. Kleding koopt Inge zo min
mogelijk. Ze wast overkleding met de hand om slijtage te verminderen. Op vakantie gaat ze niet. Internetten doet ze gratis in de bieb.
Inge is blij met spontane hulp die ze
krijgt. In de afgelopen jaren kreeg ze twee
keer een aanbod voor onderdak, net toen
ze het heel hard nodig had. ‘Een wonder!’
zegt ze. Volgend jaar komt Inge in aanmerking voor zorgtoeslag. Wat later ook voor huurtoeslag en een uitkering. De bodem van haar geld is
in zicht.
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Kerkbalans is verreweg de grootste fondsenwervingsactie in Nederland (en daarbuiten?).
Jaarlijks wordt bijna een kwart miljard euro
opgehaald door gemeenten en parochies. Toch
is het doel van Kerkbalans, het plaatselijke kerkenwerk, geen doel dat door veel emoties wordt
ondersteund. Het gaat om continue uitgaven
aan salarissen, gebouwenonderhoud, energie….

S

BERT VAN RIJSSEN
Drs. E. van Rijssen is als projectmanager verbonden aan de
Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer. Deze vereniging verzorgt voor de actie Kerkbalans het drukwerk voor
gemeenten en parochies, en het beheer van de website www.
kerkbalans.nl.
Dhr. Van Rijssen is adviseur van de Interkerkelijke Commissie Geldwerving waar de centrale verantwoordelijkheid voor
Kerkbalans ligt. Hij onderzoekt ook namens de Raad voor de
Plaatselijke Geldwerving jaarlijks de ontwikkeling van Kerkbalans bij de plaatselijke gemeenten

tijgende inkomsten in de kerken

Vanwaar dit succes van Kerkbalans? Natuurlijk vooral vanwege de betrokkenheid
van de leden en hun gevoelde verantwoordelijkheid voor het doorgaan van
de eredienst. Maar toch ook vanwege de decentrale
organisatiestructuur, waarin iedere kerkenraad in zijn
eigen gemeente de actie organiseert, zo mogelijk met
kerkbalansvrijwilligers die bij alle leden aanbellen:
‘mensen vragen mensen’.

De plaatselijke geldwerving behoeft natuurlijk ook
centrale ondersteuning. Om een herkenbare naam, en
campagnebeeld te creëren dat de plaatselijke inspanning
helpt dragen. Om landelijke aandacht voor de actie in pers
en publiciteit te vragen. Om de actieperiode af te stemmen met andere collectedoelen. En ook om de plaatselijke
gemeenten te helpen met advies en het verschaffen van
actiematerialen.
De landelijke actie Kerkbalans wordt georganiseerd door
de Interkerkelijke Commissie Geldwerving (ICG) waarin
vertegenwoordigers van de Protestantse Kerk, de Roomskatholieke en de Oudkatholieke Kerk samenwerken. Al
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Geen donatie zonder relatie
De inkomsten uit Kerkbalans, over heel Nederland
genomen, tonen al enkele jaren een dalende trend.
Belangrijkste oorzaak daarvan is het afnemende
ledental, maar de laatste jaren spelen ook ander
oorzaken mee: de zwakke economische situatie en

meer dan veertig jaar vormt Kerkbalans aldus één van de
meer geslaagde vormen van oecumenische samenwerking
binnen de Protestantse Kerk wordt de actie Kerkbalans
gecoördineerd door de Raad voor de Plaatselijke Geldwerving (RPG), die weer is vertegenwoordigd in de ICG.
De facilitering van de actie (verzorging van drukwerk voor
gemeenten en parochies) en het beheer van de website
www.kerkbalans.nl is in handen gegeven van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer, die optreedt als
belangenbehartiger, kenniscentrum en dienstverlener
voor kerkrentmeesters.
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het gegeven dat oudere leden vaak meer bijdragen
dan jongere. Als ouderen overlijden heeft dat dus
ook consequenties voor de bijdrage per lidmaat, en
de vergrijzing van ons ledenbestand baart niet alleen
getalsmatige maar ook financiële zorgen.

Gemeenten met groei
Toch zijn er ieder jaar weer gemeenten die opmerkelijke successen met Kerkbalans rapporteren. In
2015 ging 19% van de gemeenten er 2% of meer op
vooruit, en 10% zelfs meer dan 5%. Gevraagd naar
de redenen van stijging ontstaat door de jaren
heen een gevarieerd beeld. Vaak betreft het nietbeïnvloedbare factoren (aanstelling van een nieuwe
predikant wordt wel opvallend vaak genoemd, iets
om over na te denken voor kerkenraden die om
financiële redenen wat langer vacant willen blijven
…). Maar de twee belangrijkste factorengroepen
liggen wel degelijk in de handen van de gemeente:
• 	Meer en beter communiceren. Beter, dat wil zeggen de teksten en vormgeving te laten maken of
controleren door een deskundige of gebruik te
maken van de voorbeeldteksten op de website
www.kerkbalans.nl. Meer, door behalve in de
Kerkbalansenveloppe en de stukjes in het kerkblad ook aandacht aan Kerkbalans te besteden in
de eredienst, een persberichtje op te stellen voor
het huis-aan-huisblad… Heel goed werkt het opstellen van een vooraankondiging in de vorm van
een brief, zo mogelijk gericht aan verschillende
doelgroepen geselecteerd op leeftijd (jongeren)
of geef gedrag (niet-gevers en randkerkelijken).
En, niet te vergeten want steeds belangrijker: de
digitale media, dus bericht + banner op de eigen
website, digitale nieuwsbrief, mogelijkheid van
digitaal toezeggen, social media enzovoort.
• Een concreet doel benoemen. Dat kan gewoon het
vragen om een concreet bedrag of stijgingspercen

Te vaak wordt inkomstendaling
als een gegeven ervaren
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tage zijn (‘Geeft u alstublieft 10% méér’), maar
het beste werkt een aansprekend doel (‘We gaan
een jongeren werker aanstellen’).

Pastoraat en plaatselijke geldwerving
Principieel zijn pastoraat en geldwerving volstrekt
gescheiden, maar ik wil toch aandacht vragen voor
enkele mogelijke raakvlakken.

Geen donatie zonder relatie
Betrokkenheid bij de gemeente gaat vooraf aan
financiële betrokkenheid. Wij benadrukken in adviezen aan gemeenten dat zonder een levende,
betrokken gemeenschap geldwerving maar een mechanisch proces wordt, met weinig kans op inkomstenstijging. Een goede pastorale zorg binnen de
gemeente is vanzelfsprekend één van de kerntaken
van de gemeente zelf, als uitvoering van de bijbelse
opdracht en voorwaarde voor samenhang en groei
van de gemeente. Maar daarnaast inderdaad ook
een vereiste voor een goede (en groeiende) bron
van inkomsten.

Pastoraat als doel
‘Pastoraat’ is met 45% de grootste uitgavenpost van
de gemiddelde protestantse gemeente, ondanks
het grote aantal vrijwillige uren dat daarnaast door
ambtsdragers in pastoraat wordt gestoken. Maar
pastoraat is ook het meest aansprekende doel voor
de reguliere plaatselijke geldwerving. Het benoemen
van concrete pastorale projecten met een bijbehorende rekensom werkt echt.

Geldwerving is een zaak van de hele
kerkenraad
Ordinantie 11, artikel 2 lid 7 stelt het volgende:
‘Het college van kerkrentmeesters heeft tot taak:
het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de
materiële en financiële voorwaarden voor het
leven en werken van de gemeente door (onder
anderen): het zorg dragen voor de geldwerving’.
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Kerkrentmeesters kunnen bij de geldwerving
best wat hulp gebruiken. Uit onderzoek blijkt
dat circa 60% van de gemeenten tekorten
heeft op de jaarrekening, maar dat percentage
loopt ondanks de dalende inkomsten niet op.
Ook het gemiddelde tekort (circa 6%) stijgt
niet, daalt eerder. Kerkrentmeesters zijn blijkbaar goed in staat sluitende begrotingen te
maken, maar dat lukt helaas gemakkelijker
door te bezuinigen dan door de inkomsten te
vergroten. Ook de ondersteunende bovenplaatselijke organen (Regionaal College voor
Behandeling van Beheerszaken, Dienstenorganisatie) leggen eerder de nadruk op het sluitend zijn van de begroting dan de wijze waarop dat wordt bereikt. Te vaak wordt inkomstendaling
als een gegeven ervaren (dalend ledental, dus…).
Terwijl er talloze mogelijkheden zijn om de inkomsten substantieel te stimuleren (niet alle gemeenten
hebben alle mogelijkheden al uitgeput). Dus niet de
tering naar de nering zetten, maar omgekeerd.
Hoe kan de kerkenraad het college bijstaan? Ten eerste door vanuit het meerjaren beleidsplan jaarplannen op te stellen met concrete, aansprekende doelen
daarin geformuleerd die het college kan gebruiken
voor de communicatie naar de gemeente. Ten tweede
door te helpen bij het organiseren van het geldwervingsproces. Want die organisatie is misschien wel de
belangrijkste en tevens de zwakste schakel in het
proces. Vaak met een veel te smalle basis, door misschien maar één persoon. Als die persoon vertrekt
gaat kostbare kennis (bijvoorbeeld van Kerkbalans
Nieuwe Stijl) verloren. Een in te stellen taakgroep
met een brede samenstelling van leden van binnen
en buiten het college, én van buiten de kerkenraad
is dus gewenst. In die groep zouden talenten op het
gebied van financiën, communicatie, administratie
en organisatie vertegenwoordigd moeten zijn. Als de
gemeente te klein is voor invulling van die
talenten dient bovenplaatselijke samenwerking te worden gezocht. De Raad voor
de Plaatselijke Geldwerving bereidt een
project voor dat hiervoor oplossingen zoekt.
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Concrete rol van pastoraat in de communicatie van Kerkbalans
Pastores en ouderlingen hebben vaak, begrijpelijk,
schroom voor het reclame maken voor geldwerving.
Toch kan in de eredienst aandacht voor Kerkbalans
worden gevraagd, bijvoorbeeld met de preekschets
die vanaf de Kerkbalans website kan worden gedownload, of door in de voorbeden de kerkbalansvrijwilligers te noemen, die in het donker en de kou
op pad gaan en niet altijd even vriendelijk worden
bejegend.

Andere inkomstenbronnen
De inkomsten uit Kerkbalans vormen gemiddeld
70% van de totale inkomsten, en meer dan 80%
van de inkomsten uit levend geld voor de gemeenten. Maar andere inkomstenbronnen worden door
gemeenten succesvol aangeboord. Enkele suggesties:
• Voor aansprekende doelen kan apart geworven
worden. In mijn eigen kleine gemeente bijvoorbeeld leverde een actie voor een jongerenproject
in een voormalig Oostblokland zomaar bijna

Niet de tering naar de nering zetten,
maar omgekeerd

18

Kerkbalans Nieuwe Stijl
In de eerste jaren van deze eeuw ging het niet goed
met de inkomstenontwikkeling uit Kerkbalans. Dat
was toen aanleiding voor een grootschalige, gezamenlijke strategische inspanning onder de naam ‘Kerkbalans Nieuwe Stijl’ (KBNS). Kern van deze nieuwe
strategie was ‘verbreden’ (niet-gevers benaderen om
te gaan geven) en ‘verdiepen’ (bestaande gevers vragen om méér).
De uitvoering van de strategie verliep voornamelijk
langs de lijn van de communicatie: beter, méér, toegesneden op de situatie van de eigen gemeente en
gericht op specifieke doelgroepen (segmenteren).
Vanaf 2005 zijn elementen uit KBNS, vooral ten aanzien van ‘verdiepen’, door meer dan 500 gemeenten
enthousiast opgepakt. Zij werden daarbij meestal
ondersteund door adviseurs Kerkbalans, vrijwilligers
die vanuit de RPG worden aangestuurd. Hoogstwaarschijnlijk is KBNS de verklaring voor de stijging van
de Kerkbalansinkomsten vanaf 2005, die zich tot 2011
voortzette. Door de RPG en de Dienstenorganisatie van
de Protestantse Kerk zijn sindsdien intensieve ondersteuningsprogramma’s ontwikkeld die weliswaar voor
individuele gemeenten heel effectief blijken maar de
gemiddelde inkomstenontwikkeling nog niet merkbaar
hebben kunnen stimuleren. Vooral omdat te weinig
gemeenten van de adviezen gebruik (kunnen) maken?

evenveel op als de totale inkomsten uit Kerkbalans voor dat jaar.
• Verder valt te denken aan andere collectemomenten (er zijn gemeenten die een belangrijk deel van
de jaarinkomsten genereren met een collecte rond
de dankdag voor gewas en arbeid).
• Inkomsten van buiten de leden van de gemeente
kunnen worden geworven door instelling van een
stichting ‘Vrienden van de Kerk’, fondsen (‘Fonds
onderhoud orgel’) en sponsoring van speciale
acties, ook door bedrijven.
• En gemeenten hebben succes met het afsluiten
van periodieke schenkingsovereenkomsten en het
bevorderen van testamentaire giften.
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Perspectief
De Interkerkelijke Commissie Geldwerving zoekt
naar mogelijkheden voor nog effectievere aanpak van
de actie Kerkbalans. Voor een nationale actie zoals
Alpe d’HuZes of Serious Request leent het onderwerp
plaatselijke geldwerving zich niet. Maar de actie ‘Luid
Kerkbalans 2016 in’ heeft toch veel aandacht getrokken en dat pleit voor verdere uitbouw in de volgende
jaren. En de wedstrijd ‘Wie maakt de beste Kerkbalansfolder 2016’ leverde bijna honderd kwalitatief
hoogwaardige inzendingen op. Je mag aannemen dat
in die gemeenten en parochies de Kerkbalansbijdragen een stimulans hebben gekregen. Genoeg om de
landelijke inkomsten weer te laten stijgen?
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We dachten dat het minder ging met de financiën van de kerk, niet alleen landelijk, maar
die indruk hadden we ook van lokale dorps- en
wijkgemeenten. Immers, regelmatig zien we de
omvang van predikantsplaatsen kleiner worden
en we weten ook dat kerksluiting soms onontkoombaar is. Toch werden we verrast...

G

HENK DE ROEST
Dr. H.P. de Roest is hoogleraar praktische theologie aan de
Protestantse Theologische Universiteit, vestiging Groningen.
Hij is lid van de redactie van Ouderlingenblad.

eld investeren in mensen
Over moeiten en kansen van verschillen in de gemeente

Overal is sprake van krimp. Om de begeleiding van
kerksluitingsprocessen te verbeteren hebben we
zelfs een lijvig - en tot nu toe al veelverkocht! - handboek geschreven: ‘Meer dan hout en steen. Handboek
voor sluiting en herbestemming van kerkgebouwen’
(uitg. Boekencentrum). Het Ouderlingenblad besteedde zelfs een themanummer aan kerksluiting en
sinds de jaren ‘70 van de vorige eeuw hebben we er
in Nederland regelmatig mee te maken. De komende
tien jaar zal meer dan een kwart van het aantal gebouwen in protestantse en rooms-katholieke kring
gesloten worden.

Bezuinigen

naar 1630. Oftewel, in 15 jaar tijd verdwenen er 638
fulltime predikantsbanen.
Veel gemeenten die uitgaven moeten beperken vanwege teruglopende inkomsten, bezuinigen allereerst
op pastoraat. Wat betreft de lasten is goed te zien
waarom de Protestantse Kerk wel een domineeskerk
wordt genoemd: 50% van de lasten gaat naar pastoraat, in de meeste gevallen gaat het hier om de
dominee(s). Met 21% zijn de kerkgebouwen verder
een forse kostenpost. Nr. 3 op de lijst zijn salarissen
van alle andere mensen dan dominees, zoals kosters,
organisten en kerkelijk werkers.

Hoeveel geld is er?

Door dalende ledentallen en langzaam afnemende
Toch wisten we niet precies hoe lokale kerken ervoor
vrijwillige bijdragen staan de financiën van protesstaan, als het om hun financiële middelen gaat. Mintantse kerken onder druk, dachten wij... Veel kerken
der kerkleden, minder kerkgangers, dat wisten we uit
reageren daarop volgens het kaasschaafprincipe.
de cijfers, ook al zijn er grote verschillen en zijn er ook
Telkens bezuinigen ze een beetje: ze gaan van een
gemeenten die groeien. Maar hoeveel geld er is, dat
fulltime predikant naar een part-time predikant;
leek moeilijk vast te stellen. Er zijn immers goederen,
van 12 kerkenraadsleden naar 9; van drie
kerkgebouwen naar twee... Van 19982013 nam het aantal voltijdse eenheden
We dachten dat het minder goed ging …
voor gemeentepredikanten af van 2270
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Opmerkelijke en verrassende resultaten!
waaronder landerijen en boerderijen, maar ook aandelen en obligaties en hoe kun je dat nu allemaal meten?
Ook is er verschil, principieel verschil, tussen diaconale inkomsten en uitgaven enerzijds en de geldstroom
die gericht is op onderhoud van het kerkgebouw en
het betalen van professionele krachten anderzijds.
Geld uit diaconale inkomsten, bijvoorbeeld verhuur- of
verpachtinkomsten, mogen niet voor het onderhoud
van de kerk worden aangewend. Uit een discussie die
een tijd geleden werd gevoerd herinnerden we ons
dat diaconieën (met name de hervormde diaconieën)
nogal eens over aanzienlijke sommen aan kapitaal
beschikken, maar dat lijkt bij het kapitaal waarover de
kerkrentmeesters kunnen beschiken toch anders te
zijn. Althans, dat dachten wij.

Onderzoek
Eind 2015 verscheen een onderzoeksrapport van de
Protestantse Theologische Universiteit (Groningen), ‘Krimpende middelen en toch vitaal’, geschreven
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door mijn naaste collega dr. Marten van
der Meulen, docent en onderzoeker in
de sociologie van de godsdienst. Hij ging
niet over één nacht ijs en heeft met vele
betrokkenen gesproken en via hen gegevens in
handen gekregen. Het was een ingewikkelde en ook
vaak moeizame zoektocht, want er was regelmatig
weerstand om cijfers ter beschikking te stellen.
Van der Meulen kreeg de gegevens op voorwaarde
van anonimisering, zodat ze in het rapport niet te
herleiden zouden zijn tot kerkelijke gemeentes. In
totaal gebruikte dr. Van der Meulen de cijfers van
zo’n 430 gemeenten.
Het onderzoek werd uitgevoerd onder de paraplu
van het onderzoeksplatform van de Protestantse
Theologische Universiteit Connecting Churches and
Cultures, dat in nauwe samenwerking met lokale
geloofsgemeenschappen in het noorden van Nederland onderzoek doet naar urgente thema’s die
spelen in deze lokale kerken. Doel van het onderzoeksplatform is om op het grondvlak van de kerk
onderzoek te doen, onderzoek dat mede bepaald
wordt door de belangen en interesses van kerkenraden en van gewone kerkleden.
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Verrassende resultaten
De resultaten van het onderzoek waren opmerkelijk
en zeer verrassend! Het rapport haalde de landelijke
pers. Bovendien werd het aangehaald en in emotionele bewoordingen onderstreept door de scriba
van de Protestantse Kerk, ds. Arjen Plaisier, in het
rapport ‘Kerk 2025’ en tijdens de bespreking van het
rapport in de synode.
Wat bleek? Er staat 151,7 miljoen euro op de bankrekeningen van Drentse, Friese en Groningse gemeenten, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Dat is een groter bedrag dan voetbalclub Ajax
eind 2014 op de bank had staan.
Na publicatie kwam vanuit verschillende hoeken in
het land bevestiging en aanvulling: ‘Jullie bedrag
klopt. Maar jullie schatting van het bedrag voor heel
Nederland (1 miljard euro) is nog te laag! Alleen al
in Zuid-Holand gaat het om honderden miljoenen
euro’s. Landelijk is het wel 2-3 miljard...’ Daarbij
gaat het nadrukkeliijk niet over diaconale gelden en
beleggingen, en ook niet over kerkelijke landerijen,
grond (kerktuinen, begraafplaatsen) en gebouwen,
zoals bijvoorbeeld pastorieën.
Het gaat om kerkelijk geld dat op gewone bankre-
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keningen staat en vrij opneembaar is. Het zijn bedragen die op spaarrekeningen, spaardeposito’s en
lopende rekeningen staan. Er bleek veel meer geld
beschikbaar te zijn dan mijn collega en ik van tevoren
hadden gedacht. ‘De staat der kerk’, schrijft Van der
Meulen, ‘is veel gedifferentieerder en in veel gevallen
ook gezonder dan veel sociologen denken.’ Daarbij
tekent hij wel aan, dat een gemeente die veel geld
heeft staan op de bank, maar grote moeite heeft om
het minimumaantal kerkenraadsleden te werven, er
waarschijnlijk slechter voor staat dan een gemeente
die weinig liquide middelen heeft, maar wel een actieve, bruisende gemeenschap is. Er zijn andere overwegingen die spelen dan het wel of niet hebben van
een positief resultaat op de jaarrekening.

Investeringsmentaliteit
In de synodevergadering stelde ik: ‘Zonde is het, echt
zonde(!), als er in 2040 wel veel geld is, maar geen
mensen. Als er wel financiële middelen zijn, maar
geen gemeenten. Het geld is bij elkaar verzameld
voor de benarde tijden. Welnu, dit zijn de benarde
tijden.’ De scriba, ds. Plaisier, beaamde dit even later.

22

Hij stelde: ‘Dan zal er misschien een keertje geld in
rook opgaan, maar dat is altijd beter dan wanneer
het in de mottenballen ligt te verzuren...’
Nu ik dit artikel schrijf, merk ik dat het mij emotioneert. Samen met Van der Meulen en meer experts in
de kerk, ook financiële experts, pleiten wij voor een
andere mentaliteit in de kerk, een investeringsmentaliteit. Nu is de tijd om geld in te zetten voor groei, voor
duurzame groei. Door initiatieven als de Missionaire
Ronde, de pioniersplekken en de plannen in het
kader van Kerk 2025 wordt een helder financieel en
praktisch-theologisch kader voor investeringsmogelijkheden steeds belangrijker.
Ook lokaal rijst de vraag: hoe kunnen we naar de toekomst toe het kerkelijk leven behouden en zelfs vernieuwen? Waar moeten en kunnen we ons bestaande
vermogen inzetten? Aan bezuinigen op pastoraat,
minder voltijdse eenheden voor de predikantsplaats,
zit een groot risico. Predikanten en kerkelijk werkers
zijn toch vaak de gangmakers van een gemeenschap.
Zij zijn gezichtsbepalend en hun charisma doet er
sterk toe. Door op pastoraat te bezuinigen loop je als
gemeente het risico dat mensen minder betrokken
raken bij het kerkelijk leven en ook minder gaan betalen, waardoor een neerwaartse spiraal ontstaat.

Belemmeringen
Er zijn wel enkele belangrijke blokkades te overwinnen. De opbouw van de baten toont waarom sommige gemeentes huiverig zijn met investeringen.
Als gemeenten het geld op de bank gebruiken dan
krijgen zij te maken met teruglopende rentes en

Het is een gevoelige thematiek
dividenden. Deze worden op dit moment gebruikt
om de gaten op de begroting te dichten. Mochten de
protestantse kerken in het noorden allemaal tegelijk
besluiten om hun 151 miljoen euro aan geldmiddelen
in te zetten, dan ontstaat er het volgende jaar een
gat op de begroting van 6,2 miljoen euro aan rentes
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en dividenden die niet binnen komen. Iets soortgelijks gaat op voor de baten van onroerende goederen.
Er is echter nog een belemmering. Er is een ongelijke
verdeling van het vermogen. De rijkste 10% van de
protestantse kerken bezit 36% van alle geldmiddelen, de armste 10% daarentegen slechts 0,6%. In
Friesland, Groningen en Drenthe zijn er met name
veel rijke (van oudsher) hervormde gemeentes en
veel meer arme gereformeerde kerken. Zo hebben
de huidige gereformeerde kerken gemiddeld € 593
aan geldmiddelen per lid beschikbaar, terwijl de
hervormde gemeentes gemiddeld € 2.950 per lid
bezitten, met uitschieters tot meer dan € 40.000...
Echter, lang niet alle gemeentes die kunnen investeren zullen dit willen doen. Het gaat vaak om
vermogens die in eeuwen verzameld zijn. Mensen
voelen verantwoordelijkheid voor het vermogen dat
hen is overgegeven van vroegere generaties. Het is
een gevoelige thematiek. Het risico is echter dat de
gemeente straks uit niet veel meer bestaat dan een
goed gevulde bankrekening...

Samenwerkingsprojecten
Samenwerking tussen kerkelijke gemeentes, over
en weer, is meer dan ooit nodig. Daarbij is belangrijk
dat kerken zeggenschap houden over hun eigen
geld. Denk bijvoorbeeld aan een klein Fries dorpje,
waar de kerk meer dan voldoende geld heeft, maar
waar het dorp te kampen heeft met sterke vergrijzing en krimp. Een oplossing zou zijn dat deze rijke
gemeente een arme gemeente ondersteunt. De
rijke gemeente kan een missionair werker of zelfs
uitbreiding van de predikantsplaats voor
een arme stadsgemeente financieren en
omgekeerd ook op deze predikant aanspraak maken voor nieuwe initiatieven
in het dorp. Samenwerkingsprojecten
waar kerken geografisch en kerkelijk dicht bij elkaar
liggen zijn het meest kansrijk. Van der Meulen stelt:
‘Wij denken dat op de vruchtbare weiden en akkers,
de bossen en heidevelden, de steden en dorpjes van
Groningen, Drenthe en Friesland de eredienst van de
kerk nog lang niet is afgelopen....
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U gaf mij schouders
om ze op te halen
Wat een inspirerend boekje! De Jong schrijft
veertig korte verhalen die uit het leven gegrepen zijn. Verhalen die gaan over angst,
over de aanwezigheid van God, over persoonlijk geloof, zoeken en twijfel. De verhalen zijn kwetsbaar, actueel, herkenbaar
en inspirerend. Ik merkte dat ik ze na het
lezen niet vergat, maar verder ging vertellen, thuis, bij vrienden en in de kerk. Aan elk
thema is een tekst gekoppeld: uit de Bijbel,
van een cabaretier, van een filosoof of
wereldleider. Deze teksten inspireren, zetten aan tot nadenken. De Jong schrijft met
humor, maar schuwt het niet om de diepte
in te gaan, vragen te stellen, kritisch te zijn.
De teksten zijn zeer geschikt om te gebruiken bij een inleiding op een bijeenkomst.
Een aanrader. (EH)
Stephan de Jong, U gaf mij schouders om ze
op te halen. Veertig zeer korte overpeinzingen
over angst en God, Meinema 2015
(ISBN 978 90 211 4388 0), 104 blz., € 12,50

Ouderlingen blad voor Pastoraat en Gemeenteopbouw

Lentekind

In gesprek

In dit mooi vormgegeven boekje schrijft
Hanneke Kunz over het overlijden van haar
zoontje Jesse in 2002. Hij was slechts drie
maanden oud. Rond zijn geboorte en overlijden hield Hanneke Kunz een dagboek bij.
Fragmenten hieruit zijn in deze uitgave samengebracht. Op liefdevolle en persoonlijke
wijze deelt de schrijfster haar ervaringen als
moeder. Zij vertelt over hun blijdschap bij de
geboorte van Jesse, over de zorgen daarna
en over het verdriet van het hele gezin na zijn
overlijden. Kunz beschrijft ook hoe zij troost
en bemoediging vindt in haar geloof. Naast
haar dagboekfragmenten staan teksten
uit verschillende bronnen: een lied uit het
Liedboek of uit de Hervormde bundel, enkele
regels uit een boek van C.S. Lewis, of van P.F.
Thomése. Dit indrukwekkende boekje kan
veel herkenning en steun bieden aan andere
ouders die een kind verloren hebben. (GK-H).
Hanneke Kunz-Dankers, Lentekind.
Als je kind sterft - dagboek van een moeder,
Boekencentrum, Zoetermeer 2015
(ISBN 978 90 239 7007 1), 95 blz., € 11,00

In dit boek behandelt de auteur een zevental ontmoetingen met Jezus, zoals in de
evangeliën beschreven. Bijzondere ontmoetingen, met heel verschillende mensen.
Daarbij komen universele thema’s aan de
orde, zoals eenzaamheid, twijfel, dorst
en paradijs. Bij elke bijbelstudie is extra
materiaal opgenomen: achtergrondinformatie, andere bijbelgedeelten om te lezen,
gespreksvragen en leestips (moderne literatuur rond hetzelfde thema). Daardoor is het
boekje heel geschikt voor gebruik in kringen. Uitgangspunt is dat Jezus ook nu met
ons in gesprek gaat. In die ontmoetingen
wil Hij ons leven op dezelfde wijze richting
geven als Hij deed in de bijbelverhalen.
Eerder verscheen van dezelfde auteur het
boekje In zijn spoor. Bijbelstudies over
discipelschap. (RFdW)
H.J. van der Veen, In gesprek.
Bijbelstudies over ontmoetingen met Jezus,
Boekencentrum, Zoetermeer 2015
(ISBN 978 90 239 7042 2), 96 blz., € 10,90
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Berichten uit de praktijk
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De Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk
onderhielden tot voor kort goede, maar toch enigszins afstandelijke contacten. Het karakter van beide
kerken verschilt nogal, ook omdat de aanwezigheid
van de theologische opleiding in Kampen de Gereformeerde Kerk toch een wat speciaal stempel gaf.

Wat voorafging
Binnen de Gereformeerde Kerk is de afgelopen decennia verschillende malen serieus gesproken over
de toekomst van de gebouwen. Dat zijn er drie: de
Burgwalkerk in het centrum, de Westerkerk in Kampen-Noord en de Open Hof in het westelijk deel van
de stad. Het laatste gebouw is gezamenlijk eigendom met de Hervormde Gemeente.
Het was tot enkele jaren geleden niet mogelijk een
voldoende gedragen besluit over de gebouwen te
nemen. Achteraf denk ik, dat de noodzaak op dat
moment onvoldoende aanwezig was. Qua aantal
kerkgangers kon er makkelijk een stap teruggezet
worden, maar de financiële noodzaak was er niet.

De kerk weerbaarder maken
naar de toekomst toe

predikant per 1.000 leden) en binnen enkele jaren
terug te gaan naar één kerkgebouw.

Het proces
In de Hervormde Gemeente speelde dezelfde dynamiek. De Hervormde Gemeente heeft naast genoemde Open Hof en de Noorderkerk (in hetzelfde
deel van de stad als de Westerkerk) de beschikking
over twee voorname en bekende monumenten: de
Bovenkerk en de Broederkerk.
Beide Algemene Kerkenraden besloten daarom
samen een gebouwenbesluit te nemen: van zes
naar drie. Dit vanuit de overtuiging dat dit de
kerken naar de toekomst toe weerbaarder zou
maken. Analyse van de cijfers en projectie hiervan
naar de toekomst maakten een gebouwenbesluit
noodzakelijk.
Begin 2015 is een stuurgroep ingesteld met ondersteuning van een gemeenteadviseur. Deze
heeft een intensief traject gecoördineerd,
waarbij iedereen betrokken werd: gemeenteleden, wijkkerkenraden, kerkrentmeesters
en algemene kerkenraden. Een professionele
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Stip op de horizon
Het gebouwenproces bracht beide Algemene Kerkenraden nauw met elkaar in contact. Er is veel samen
vergaderd, waarbij bewust ruimte werd gemaakt om
te praten over wat ons bindt. Dat heeft verrijkend gewerkt met als gevolg dat de genomen besluiten staan
in het perspectief van een te vormen protestantse
gemeente. Hoe lang dat nog duurt, is op dit moment
niet te zeggen.
In Open Hof is inmiddels sprake van een protestantse
wijkgemeente in wording. De beide wijkgemeenten in het noordelijk deel van Kampen
hebben de intentie hun samenwerking ook
in die richting vorm te geven. Ik hoop dat er
binnen enkele jaren sprake is van twee gefedereerde wijkgemeenten, die samen met de
hervormde bondswijk de protestantse kerk
van Kampen vormen. Er is samen nog een weg
te gaan voor we zover zijn. Dit jaar staat onder
andere de plaats en de inrichting van het pastoraat op de gezamenlijke agenda.
Er is een oprechte intentie elkaar niet meer
los te laten. De verschillen zijn minder groot
dan we dachten. En we hebben elkaar in onze
onderscheiden geloofsbeleving veel te bieden.
Dat ervaar ik als een grote zegen.
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De verschillen zijn minder groot
dan we dachten

Verder
De gebouwenkeuze was ingrijpend. Dat ons geloof
los kan worden gezien van de plaats waar dit gevierd wordt, is niet waar. Een kerkgebouw is eens
gemaakt naar ons bestek. Het heeft ons veel teruggegeven en ons daarmee ook gevormd. Dat vraagt
grote zorgvuldigheid in communicatie, in bestuur
en in pastoraat. Het afscheid is een rouwproces en
rouwen kost tijd. We moeten elkaar die tijd geven,
ook in de wijze waarop de sleutel wordt omgedraaid. Zonder daarmee tekort te doen aan genomen beslissingen.
De weg naar de ene gemeente kent nog veel mijlpalen. Ik noemde het pastoraat. Maar er is meer. Groot
en klein – van diaconie tot kerkbode en van wijkfondsen tot website. Beide kerken willen die weg gaan. Er
moeten steeds weer keuzes worden gemaakt. Dat is
spannend. En de uitkomst is niet zeker.
Maar als wij geloven dat de wereld steeds meer
snakt naar het ene Woord van onze Heer, kunnen
we dat toch alleen in gezamenlijkheid uitdragen?

Berichten uit de praktijk

kerkgebouwdeskundige verrichtte veel
voorbereidend en ondersteunend onderzoek.
Belangrijk element was de vraag aan de
wijkkerkenraden een eerste en tweede gebouwenvoorkeur aan te geven. De stuurgroep heeft in
nauw overleg met de verschillende geledingen uiteindelijk een advies uitgebracht, waarop beide Algemene
Kerkenraden eind december een besluit namen. Open
Hof en Westerkerk blijven open. Er vindt in de eerste
helft van 2016 nader onderzoek plaats om tot een
keuze tussen Bovenkerk en Broederkerk te komen.
De Noorderkerk wordt afgestoten en de Burgwalkerk
wordt ‘onttrokken aan de eredienst’. In 2016 wordt
onderzocht of dit gebouw in een stichting kan worden
ondergebracht.
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De Domkerk in Utrecht, een gebouw met een
rijke historie en samen met de Jacobikerk, de
Janskerk en de Nicolaikerk een van de vier grote
middeleeuwse kerken in het bezit van de Protestantse Gemeente in Utrecht. Sinds 2010 werd
voor het onderhoud geen subsidie meer ontvangen. Hoe dan verder?

D

FRANS RITMEESTER
Dhr. F. Ritmeester is directeur van het bureau van de Protestantse Gemeente Utrecht

raag de Dom
Crowdfunding als alternatief

De laatste restauratie van deze rijksmonumenten
vond plaats tussen 1969 en 1988. Zo werden er in
de jaren ’80 onder leiding van het Amersfoortse
architectenbureau Van Hoogevest pinakels op
de contraforten(steunberen) van het koor van de
Domkerk geplaatst. Versieringen die je daar wel zou
verwachten, maar die tot dan toe ontbraken. Het
illustreert dat de bouw van een kerk nooit af is.

Onderhoud en financiering
Het onderhoud aan deze prachtige middeleeuwse
kerken vraagt om specialistische kennis. Daarom is
Van Hoogevest tot op de dag van vandaag betrokken bij het onderhoud van deze vier kerken. Voor
de bekostiging van dit onderhoud ontving de protestantse gemeente subsidie. Echter, na 2010 werd
voor het onderhoud geen subsidie meer ontvangen,
dit omdat de totale vraag naar subsidie
steeds groter was dan het totale aanbod. Op
dit moment is de subsidie voor drie kerken
geregeld. Voor de Domkerk, de duurste van
de vier, nog niet.

Crowdfunding
In 2011 had ik tijdens een congres voor charitatieve instellingen van ABN, AMRO en Mees
Pierson Arthur van de Graaf horen spreken
over crowdfunding. Na afloop heb ik hem aangesproken en uitgedaagd eens na te denken
over crowdfunding zonder tegenprestatie. Dit
was uniek omdat crowdfunding is ontstaan als
manier voor bedrijven om aandeelhouders te
werven of om geld te lenen. In beide situaties is
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Aan betrokkenen in ons netwerk hebben wij gevraagd of
zij hun professionele diensten Pro Deo wilden aanbieden.
Hierbij ging het onder andere om leveranciers van het
drukwerk, marketeers, reclamebureaus en tekstschrijvers. Na een toelichting werd door hen positief gereageerd op onze vraag. Uiteraard kregen de betrokkenen
de gelegenheid om zich te profileren.
Heel belangrijk waren onze ambassadeurs, bekende
personen met een netwerk. Zo hebben wij burgemeester
Van Zanen, maar ook een lokale kunstenaar, benaderd.
Met hen hebben we een videoboodschap gemaakt waar
zij het project hebben aanbevolen. Wij noemden hen
“Domdragers”.
Crowdfunden vindt vooral op het internet plaats. Dit
vroeg om mensen die ervaring met sociale media hadden.
Uiteindelijk zijn wij terecht gekomen bij Jochem Hoogenboom, lid van de Domkerk. Jochem was toen student en

Het rendement is niet financieel

Berichten uit de praktijk

er sprake van een beloning op de investering; dividend
of rente.
In 2013 nam Arthur contact met mij op. Hij ging de
uitdaging aan: Crowdfunden voor onderhoud aan de
Domkerk. Voor hem een manier om ervaring op te
doen, voor de Domkerk een mooie kans op een geldstroom voor noodzakelijk onderhoud.
Een intensieve tijd brak aan. We hebben goede afspraken gemaakt over de taakverdeling en de investeringen. De aanpak was professioneel. Al snel werd
mij duidelijk dat dit een succes kon worden.
Vooral de bogen van de kerk hadden onderhoud
nodig, een kostbare klus. Op deze manier ontstond
ook de naam van het project: ‘Draag de Dom’. Een
belangrijke vraag was nog wel waarom iemand de
Dom zou ‘dragen’. Het rendement is immers niet financieel. Uiteindelijk is gekozen om symbolische tegenprestaties aan te bieden, bijvoorbeeld
een bezoek aan het dak, een rondleiding,
een stukje steen en een concert.
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bezig met zijn scriptie. Alleen al vanwege zijn leeftijd,
maar ook vanwege zijn interesses voor social media was
hij de perfecte persoon om deze campagne te trekken.

Terugblik en verder …
Ons doel is gehaald, nee zelfs overtroffen. De geplande
€ 50.000 is in drie maanden geworven. Naast het behalen van dit financiële doel hebben wij ook duurzame
contacten opgedaan. Zoals personen of bedrijven die
tegen betaling een rondleiding of bijeenkomst willen
houden in de Domkerk of instellingen die hebben aangegeven dat wij nog wel eens mogen aankloppen. Dat
is net zo waardevol.
Ook de vele publiciteit was van waarde, niet alleen
voor dit project, ook voor de beeldvorming. Wat wij ook

Heel belangrijk waren onze
ambassadeurs

constateerden is dat het een intensief project is geweest wat betreft personele inzet. Dat is zeker iets om
rekening mee te houden. Gelukkig konden wij gebruik
maken van vrijwilligers.
Dankzij de opbrengst heeft er een uitgebreide inspectie van de kerk plaats gevonden. De bogen zijn
zorgvuldig onderhouden en schoongemaakt. Door een
goede aanpak en hernieuwd voegen is veel schade
voor de toekomst voorkomen.
De inspectie maakte ook duidelijk dat er forse schade
is aan gebarsten natuursteen. Dat barsten is het
gevolg van het roesten van grote ijzeren krammen
die het natuursteen bij elkaar houden. Mede dankzij
de publiciteit van ‘Draag de Dom’, heeft de Provincie
Utrecht voor dit project een subsidie van € 175.000
toegezegd. Er is nog € 30.000 beschikbaar vanuit
‘Draag de Dom’. Voor het resterende bedrag zijn
wij in gesprek met particulieren en stichtingen.
Dankzij ‘Draag de Dom’ verlopen de gesprekken
positief. Of we crowdfunding voor dit project
inzetten, hebben we nog niet besloten.

Mijn boodschap is: denk voor het onderhouden van
uw gebouw of voor een concreet project ‘uit de box’.
Crowdfunding kan een oplossing zijn. Het is aan u om
het verhaal goed en enthousiast over te brengen.
En dan is er veel mogelijk.
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ARIE VAN RIJN

Geld speelt geen rol! Dat zou toch wel fijn zijn in
de kerkelijke gemeente. Maar de werkelijkheid
is anders. Er is veel nodig. Geld speelt echt wel
een rol en dat moet je dan ook maar erkennen.

eld speelt (g)een rol!

Door te erkennen dat geld ook hier een rol speelt, kun
je zelf, als kerkenraad of verantwoordelijk ambtsdrager, de regisseur blijven. Weet hoe lang je polsstok
is en hoe ver je kunt springen. Maar je ook afvragen,
zeker als de polsstok te kort is, of het soms niet anders kan. Misschien hoef je niet te springen en ligt er
wel een dammetje. Door anders te kijken of anders te
doen, zijn er soms toch onverwachte mogelijkheden.
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SOW in Roosendaal
Zo heb ik destijds ook het Samen op Weg (SOW)proces, hier in Roosendaal, ervaren. De Gereformeerde Kerk Roosendaal is samen met de Nederlands
Hervormde gemeente van Roosendaal en Wouw
in 2004 gefuseerd tot de Protestante Gemeente
Roosendaal. Daar is een heel proces aan vooraf gegaan. Logisch, want er speelt heel veel bij een derge-

Berichten uit de praktijk

G

Dhr. A. van Rijn is ouderling kerkrentmeester en tevens scriba
van de Protestante Gemeente Roosendaal. Hij is gepensioneerd als waterschapsambtenaar
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lijke fusie. Heel veel aspecten waaronder, natuurlijk,
ook geld en bezit. Maar het gaat niet alleen over geld
en bezit. Dat speelde wel een rol, maar alleen als
middel en niet als doel.
Het doel was, samen op weg gaan en fuseren tot één
gemeente. Geld en bezit zijn gebruikt om in dit proces dichter bij dat doel te komen. Zo is destijds ook
de financiële situatie van beide kerkgemeenschappen betrokken in het proces en die was best verschillend. Kort gezegd, hadden de hervormden veel bezit
(kapitaal en onroerend goed) en de gereformeerden
een veel grotere stroom levend geld. Om daar één
financiële huishouding van te maken, moet je dat
willen en als doel stellen en elkaar als gesprekspartners serieus nemen. De financiële boeken openen en
samen kijken hoe het in elkaar steekt. Dit soort be-

Geld en bezit zijn middel, geen doel
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sprekingen beginnen met het openen van ‘Het Boek’,
is dan wel heel belangrijk. Het gaat niet om ons bezit, maar om de gemeente van de Heer.

Naar één kerkgebouw
De vraag, ‘Waar gaan we kerken?’ kwam natuurlijk
ook op tafel. En welke kerk gaat er dan dicht en wat
doe je daar dan mee? Het beantwoorden van die
vragen roept ook sentimenten op. Want je eigen kerk
voelt vertrouwd, je bent er wellicht ooit in gedoopt,
hebt er belijdenis in gedaan, bent er misschien wel
in getrouwd. Lief en leed geven binding met zo’n gebouw. Dan kunnen er allerlei mooie financiële plaatjes – en praatjes zijn. Zonder te erkennen, dat emotie
ook een grote rol speelt, loopt zo’n proces vast.
Het mooie van het proces in Roosendaal
was, dat we die emoties hebben kunnen
beheersen door samen met elkaar de puzzel van ‘Waar gaan we kerken?’ te gaan
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Waar gaan we kerken?
Een gezamenlijk project
We hebben er een project van gemaakt, met allerlei
deelprojecten. Ieder deelproject had een eigen specifieke opdracht en budget. Juist door de opdracht te
koppelen aan een budget werden enthousiasme en
financiële verantwoordelijkheid ook gekoppeld.
Geld speelt dan wel weer een rol, maar de opdracht
is leidend. Of je nu in de orgelcommissie zat, of in het
interieurproject of het jeugdhonk aan het schilderen
was, in alle projecten voelden mensen zich betrokken
en verantwoordelijk. Dat gaf heel veel energie.
Zo is in de warme zomer van 2003 de Heilige Kruiskerk geschikt gemaakt als kerk voor de protestante
gemeente Roosendaal. In september 2003 hebben
we de Kruiskerk betrokken en in 2004 was de fusie
een feit. Er is een kerkgemeenschap ontstaan waar
begrippen als gereformeerd of hervormd zijn vervaagd.

Geld en bezit hebben een rol
gespeeld hierbij, maar niet de
hoofdrol. Die was voor geïnspireerde mensen, met een doel,
een opdracht en het geloof dat je,
in Godsnaam, veel kunt bereiken.
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oplossen. Puzzelstukjes genoeg!
Meedenken en meedoen, dat wilde men
wel en zo ontstond er ook, als een soort
bijvangst, vertrouwen in elkaar en bereidheid om over de eigen schaduw heen te stappen.
Verder kregen we een unieke kans om een vrijkomend
kerkgebouw van één van de rooms-katholieke parochies over te nemen. Deze kerk, de (Heilige) Kruiskerk,
gebouwd in de zestiger jaren van de vorige eeuw, had
een moderne uitstraling en bleek heel geschikt te zijn
om de wensen die we hadden in te realiseren.
Naast de financiële en praktische argumenten, die
voor de aankoop van de Kruiskerk pleitten, was er
nog een belangrijk argument. Namelijk een nieuwe
start op een, voor iedereen, nieuwe plek. Niemand
hoefde op te schuiven om een ander een plek te
geven, niemand hoefde zich ‘gast’ te voelen, geen
vreemde ‘nestgeuren’. Iedereen kon, op gelijkwaardige basis, in de Kruiskerk zijn of haar plekje opnieuw
gaan ontdekken. Men was ook enthousiast om aan
de gang te gaan met het geschikt maken van de kerk
voor alles wat we er in wilden gaan doen.
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KEILAND 2016
Keiland: zeven dagen lang een mix van
kunstzinnige workshops, vieringen, ontmoetingen en genieten van het eiland Terschelling vindt plaats van zondag 24 tot en met zaterdag 30 juli 2016 op natuurkampeerterrein
Swartduin. ’s Ochtends wordt gekozen uit
workshops zoals beeldende kunst, muziek,
schrijven, theater, dans of meditatie. Kinderen en tieners hebben een eigen workshopprogramma. De middag delen de deelnemers
zelf in. Elke morgen en avond is er een gezamenlijke, oecumenische viering, eenvoudig
van opzet. Keiland staat open voor iedereen:
singles, jong en oud, voor stellen en gezinnen
met kinderen en jongeren van alle leeftijden
en is voor mensen die op een speelse en/of
verdiepende manier met geloof bezig willen
zijn, met respect voor ieders beleving. Meer
informatie op: www.keiland.net of mail naar
info@keiland.net.

prikbord
CONVENTIE VAN DE CHARISMATISCHE WERKGEMEENSCHAP
Jaarlijks organiseert de Charismatische Werkgemeenschap een
vijfdaagse conferentie, bekend als ‘de Conventie’. Christenen uit
verschillende kerken komen bijeen om elkaar in hun geloof te
steunen en te enthousiasmeren. De voorjaarsconferentie van
dit jaar is van woensdag 4 t/m zondag 8 mei en vindt plaats in
het conferentiecentrum ‘De Kroeze Danne’ te Delden. Zie voor
meer informatie over het programma en mogelijkheden van opgave de website: www.cwn-cwj.nl.

NIJHOFF EN DE KUNST VAN GELOVEN
IN TAAL
‘DEEL JE LEVEN’
We delen ons leven met velen. Met gezin,
vrienden, collega’s, gemeenteleden. We gaan
relaties aan en verbinden ons met mensen,
binnen maar zeker ook buiten de kerk. We
verbinden ons met de gemeenschap om ons
heen. We delen in vreugde en in verdriet. We
delen in twijfel en in geloof. Daarom: ‘Deel
je leven’ is het thema voor de startzondag in
september 2016. Op www.protestantsekerk.
nl /startzondag verschijnen suggesties en
werkvormen bij dit thema, waarmee gemeenten hun startzondag inhoud kunnen geven
en desgewenst van het thema hun jaarthema
kunnen maken. ‘Deel je leven’ is overigens
ook het thema van de vierde missionaire
ronde die in april van dit jaar van start gaat.
Voor meer informatie hierover zie www.protestantsekerk.nl/missionaireronde.
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Op maandag, 23 mei 2016 staat de jaarlijkse
dag van Poëzie en kerk in het teken van Martinus Nijhoff (1894-1953). Nijhoff, de eerste moderne Nederlandstalige dichter in de 20e eeuw,
meende dat juist poëtische taal mensen zó kan
aanspreken dat er een ‘stem uit de oneindigheid’
klinkt. Inleider Kees Bregman, predikant, promoveerde in 2007 op een proefschrift getiteld: De
stem uit de oneindigheid. Over de talige vormgeving van preken in het licht van poëzie en poëtica
van Martinus Nijhoff. Deelnemers aan de dag
ontvangen een reader met teksten. De dag wordt
gehouden in de Bergkerk te Amersfoort. De kosten bedragen € 80,–. (incl. lunch) Informatie en
opgave via e-mail: peppel10@ziggo.nl of elsdeenen@icloud.nl .
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• het ‘papieren kopje koffie’ bij het
contact met ouderen
• gaat in op geloofs- en levensvragen
• biedt hoop en perspectief
• bevat bemoedigende Bijbelstudies
• en ook herkenbare en persoonlijke
interviews
• boeiende achtergrondverhalen
• columns, gedichten en puzzels
• prachtige foto’s
• en last but not least: gaat met haar tijd
mee!
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JA, ELISABETH HOORT OOK THUIS IN ONZE GEMEENTE!
ik ontvang graag een GRATIS proefabonnement
(4 nummers)
Naam:
Adres:
Telefoon:
E-mail:
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Stuur de ingevulde antwoordkaart
in een envelop GRATIS naar:
Elisabeth Abonneeservice
Antwoordnummer 1101
8440 VB HEERENVEEN

ELB-OUD

Postcode + woonplaats:

ik wil meer weten over Elisabeth
(wij bellen u terug)

WIJ ZIEN UIT NAAR UW REACTIE!
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Op zaterdag 16 april vindt in Zwolle
de 5e Pastorale Dag plaats.
Meer informatie en aanmelding: www.protestantsekerk.nl
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2016 JAAR VAN BARMHARTIGHEID

MGR. GERARD DE KORTE

GERARD DEKKER

WILLEM J. OUWENEEL

HENK VREEKAMP

Het verloop van de
gereformeerden

Dagboek bij de
Heidelbergse Catechismus

Hemel en aarde in onze
seizoenen

Geroepen tot
hoop

Zie hoe alles
hier verandert

De Korte staat bekend om zijn
open en pastorale opstelling.
Het zoeken naar dialoog en
het nastreven van oecumene
draagt hij een warm hart toe.
In dit boek zoomt hij in op de
vraag naar God in deze tijd.
Wat is de toekomst van het
christelijk geloof in Nederland?
Vervolgens deelt hij met ons
zijn visie op burgerschap en
de plaats van de kerk in de
samenleving. Het boek wordt
afgesloten met een uitleg van
Bijbelse sleutelwoorden, vooral over barmhartigheid.

Gerard Dekker onderzoekt in
dit boek hoe de orthodox-gereformeerde kerken zich op
dit moment ontwikkelen. Hoe
gaan zij om met kerkverlating
en secularisatie? En zijn deze
kerken in staat om hun positie
en betekenis in deze tijd te
behouden? Is er een toekomst
voor de Gereformeerde kerken
vrijgemaakt, de Nederlands-Gereformeerde kerken
en de Christelijke Gereformeerde kerken?

In 365 dagen neemt de auteur
je mee door de 52 zondagen
van de Catechismus. Elke dag
begint met een citaat uit het
protestantse leerboek, dat
daarna uitgelegd wordt in een
korte overdenking. Dit dagboek is toegankelijk geschreven en bevat veel verwijzingen
naar de Bijbel. Een mooi
dagboek om de dag mee te
beginnen of mee af te sluiten.

In Het jaar van Vivaldi volgt
Henk Vreekamp priester en
componist Vivaldi aan de
hand van zijn concerto De Vier
Jaargetijden. Vivaldi neemt ons
mee naar de aardse wekelijkheid die zowel bepaald wordt
door het vertrouwde ritme van
de seizoenen als ook de onvoorspelbaarheid van de vaak
wrede natuur. Vreekamp gaat
op zoek naar de betekenis van
natuur en religie voor de mens
en de relatie daartussen, zowel
toen als nu.

€ 16,50 paperback, 160 blz.

€ 14,99 paperback, 144 blz.

€ 24,99 paperback, 376 blz.

€ 18,99 paperback, 224 blz.

Bouwen aan een
barmhartige kerk



Dankbaar
onderweg

Het jaar van
Vivaldi
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