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Toelichting op de financiën van onze kerk 
 

 

 

● Pastoraat 
Op zondag kunnen we naar de kerk. De afgelopen jaren 2020 en 2021 vanwege de corona-

crisis helaas op een andere manier dan dat we gewend waren. Het heeft laten zien hoe 

belangrijk gemeenteleden het contact met de kerk vinden. 

Onze predikanten, ambtsdragers en vrijwilligers vervullen een belangrijke functie binnen onze 

kerk. 

De salarissen van onze dominees worden betaald op basis van landelijke richtlijnen. 

Onder de noemer pastoraat geven we per jaar een bedrag uit van € 457.000. 

We hebben op dit moment ruim 3600 gemeenteleden. Per lid geven we dus aan pastoraat een 

bedrag uit van € 457.000 : 3600 = ruim € 126 per jaar. 

Beter is het om dit bedrag aan te geven per pastorale eenheid. Een pastorale eenheid kan zijn 

een gezin met kinderen, een echtpaar, of een alleenwonende. We hebben op dit moment 2275 

pastorale eenheden. Wij geven dus € 457.000 : 2275 = ongeveer € 200 uit aan pastoraat. 
 

 

● Kerkgebouwen 
Wij hebben zes kerkgebouwen tot onze beschikking. Vijf daarvan zijn ons eigendom. 

Naast de zondagse kerkdiensten wordt er in de kerk ook getrouwd en er worden 

uitvaartdiensten gehouden. Ook worden de gebouwen gebruikt voor het kerkenwerk: 

jeugdclubs, vergaderingen, Bespreek het Samen enzovoorts. 

Het in stand houden en de exploitatie van kerkgebouwen kost veel geld. Daarom worden onze 

kerkgebouwen waar mogelijk ook commercieel geëxploiteerd. Dat levert  geld op. Maar dat 

was in 2020 en 2021 vanwege de coronacrisis heel anders. 

Heel veel vrijwilligers helpen een handje mee bij het onderhouden van de kerkgebouwen: in 

de tuin, met schoonmaken van de kerk en ook met het overige kosterswerk in de kerken. 

Juist vanwege die laatste aspecten kunnen de exploitatielasten van onze kerkgebouwen 

relatief laag worden gehouden. 

Per saldo kosten onze kerkgebouwen in 2022 netto ca € 145.000 per jaar. Hierbij hebben we 

eenmalig rekening gehouden met bezuinigingen op het onderhoud. Dat kunnen we met de 

huidige gebouwen natuurlijk niet structureel doen. 

Voor de exploitatie van onze kerkgebouwen betalen we in 2022  dus € 145.000 : 2275 = ruim 

€ 63 per pastorale eenheid.  

 

 

● Overige kosten 
Daarnaast geven we geld uit aan de landelijke kerk, aan onze wijkactiviteiten en aan 

ondersteuning om het leiden van de kerk mogelijk te maken. Daaraan geven we in totaal een 

bedrag uit van € 200.000.  Per pastorale eenheid bijna € 88. 

 



 

● Totale kosten per Pastorale Eenheid (PE) 
- Voor pastoraat :    € 200 per PE per jaar 

- Voor kerkgebouwen :    €   63 per PE per jaar 

- Overige kosten :    €   88 per PE per jaar 

- Totaal :|   € 351 per PE per jaar 

 

 

● De financiële positie van onze gemeente is zorgelijk 
Al enkele jaren geleden hebben we geconstateerd en naar u gecommuniceerd dat de financiële 

positie van onze gemeente zorgelijk is. Dat komt vooral door een dalend ledental, hogere 

traktementen, stijgende kosten van onze gebouwen en het opdrogen van de rentebaten. 

In 2021 en 2022 zijn daar nieuwe (ook financiële) problemen bij gekomen vanwege de 

corona-crisis. 

De begroting van 2022 gaat uit van een tekort van € 96.600. Als we niets doen, dan worden 

de komende jaren nog grotere stijgende tekorten verwacht. 

 

 

● Maatregelen in het begrotingsjaar 2022 
De begroting 2022 met toelichting kunt u inzien op 

https://www.protestantsegemeente-ede.nl/financien 

In deze begroting zijn al diverse maatregelen verwerkt om het begrotingstekort beperkt te 

houden. Als we dat niet zouden doen, zou het tekort minstens twee keer zo hoog zijn. 

De belangrijkste besparing is dat de dotaties (reserveringen) voor onderhoud van de 

gebouwen en orgels, exclusief de pastorieën in 2022 worden opgeschort. Daarmee besparen 

we in 2022 € 69.000,-.  We kunnen in de komende jaren natuurlijk niet steeds zo ingrijpend 

besparen op onderhoud. Voor de begroting 2023 zal weer een nieuwe afweging worden 

gemaakt. 

 

 

● Maatregelen op langere termijn 
In de loop van 2022 zullen we een aantal uitgangspunten vaststellen voor verdere maatregelen 

om in de komende jaren een sluitende begroting te krijgen. 

In de toelichting op de begroting 2022 op https://www.protestantsegemeente-ede.nl/financien 

kunt u hierover ook meer lezen. 

 

 

● Uw financiële bijdrage 
Om de kerk goed draaiende te houden en onze leden goed te kunnen bedienen geven we per 

pastorale eenheid dus een bedrag uit van rond € 351. 

Niet iedereen kan dit gemiddelde bedrag betalen. Sommige leden van de kerk kunnen door 

omstandigheden helemaal niets betalen. Daarom is het goed dat anderen, die wat ruimere 

middelen hebben, dat met een hogere bijdrage compenseren. Zo wordt in de kerk het begrip 

solidariteit ook in de financiën tot uitdrukking gebracht. 

Ter illustratie: 

Van de 2075 aangeschreven pastorale eenheden betalen er 1826 een jaarlijkse bijdrage aan de 

kerk. Dat is goed voor een totaal bedrag van € 521.000. Althans dat is de raming op basis van 

de toezeggingen voor de actie Kerkbalans 2021. 

De gevers kunnen als volgt worden onderscheiden: 

  

https://www.protestantsegemeente-ede.nl/financien
https://www.protestantsegemeente-ede.nl/financien


Leeftijdscategorie aantal gevers   bedrag         gemiddelde per gever 

t/m 39 jaar 196 € 10.500 € 54 

40 – 65 jaar 601 € 152.000 € 253  

65 + 1029 € 359.000 € 349 

 

 

● Wat wij van u vragen 
In de afgelopen drie jaren hebben wij steeds een beroep gedaan op alle gemeenteleden om – 

indien mogelijk en naar vermogen – uw financiële bijdrage met minimaal 2% te verhogen. 

Dat willen we ook dit jaar weer van u vragen. Maar vanwege de veel hogere inflatie en 

grotere prijsstijgingen, waar wij als gemeente ook mee te maken hebben, geven wij u graag 

een grotere verhoging van uw financiële bijdrage dan 2% in overweging. 

 

 

In een samenleving waarin mensen steeds vaker op zichzelf zijn aangewezen, vormt de 

aanwezigheid en ondersteuning van de kerk een heilzame tegencultuur. 

Help mee dit in stand te houden! 

Geef, met uw hart én met uw verstand! 

 

 

 

 

Geef vandaag voor de kerk van morgen 

 
Ede, december 2021 


