Protestantse Gemeente Ede
College van Kerkrentmeesters

Actie Kerkbalans 2021
Toelichting op de financiën van onze kerk
● Kerkgebouwen
Op zondag kunnen we naar de kerk. Het afgelopen jaar 2020 vanwege de corona-crisis helaas
op een andere manier dan dat we gewend waren. Toch is het contact met de kerk voor velen
een voorrecht.
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.
Wij hebben zes kerkgebouwen tot onze beschikking. Vijf daarvan zijn ons eigendom.
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 vanwege de corona-crisis dus ook 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 netto € 220.000 per jaar.
We hebben op dit moment 3700 gemeenteleden. Per gemeentelid betalen we dus, alleen al
voor de exploitatie van de kerkgebouwen, € 220.000 : 3700 = € 60 per jaar.

● Pastoraat
We hebben natuurlijk ook dominees en een pastoraal medewerker. De salarissen 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 3700 leden. Per lid geven we aan pastoraat dus een bedrag uit van bijna € 123 per
jaar.
De dominees zijn er voor iedereen. Maar veelal bezoekt de dominee niet één persoon alleen
maar een gezin of een alleenstaande. Wij noemen dat in kerktaal een pastorale eenheid. Op dit
moment hebben wij 2350 pastorale eenheden. Als we er nu eens van uitgaan dat de dominee
per jaar elke pastorale eenheid een maal per jaar bezoekt dan kost zo’n bezoekje ruim € 195.

● 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 € 183.000. Per lid ruim € 49.

● Totale kosten per gemeentelid en per Pastorale Eenheid (PE)
- Voor kerkgebouwen : € 60 per lid per jaar
- Voor pastoraat
: € 123 per lid per jaar
- Overige kosten
: € 49 per lid per jaar

| € 93 per PE per jaar
| € 195 per PE per jaar
| € 78 per PE per jaar

: € 232 per lid per jaar

| € 366 per PE per jaar

- Totaal

● 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 het afgelopen jaar zijn daar nieuwe (ook financiële) problemen bij gekomen vanwege de
corona-crisis. De begroting van 2021 gaat - mede door de coronacrisis - uit van een tekort van
ca € 220.000,-. Als we niets doen, dan worden de komende jaren nog grotere stijgende
tekorten verwacht.
Daarom heeft een eerder ingestelde Commissie Toekomst begin 2020 aanbevelingen gedaan
voor maatregelen om onze gemeente op langere termijn financieel gezond te maken.
Onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad worden inmiddels diverse
voorgestelde maatregelen uit die aanbevelingen voorbereid en uitgewerkt.
Hieronder kunt u lezen wat er tot nu toe daarover besloten is in de Algemene Kerkenraad.

● Besluiten van de Algemene Kerkenraad m.b.t. aanbevelingen
Commissie Toekomst
1. De wijkgemeenten van de PGE zijn solidair met elkaar omdat zij dezelfde Heer dienen en
samen gemeente zijn als leden van één lichaam. Die solidariteit staat voorop als we
spreken over de eigen identiteit van elke wijkgemeente. De ruimte voor een eigen identiteit
(solitariteit) zit vooral in het kunnen bepalen van de inhoud van de vieringen en het
diaconale en pastorale werk van de wijkgemeente.
2. In elke wijkgemeente wordt gewerkt aan een sluitende begroting van de PGE in 2023. Ook
zoekt elke wijkgemeente die over een eigen gebouw beschikt op de kortst mogelijke
termijn naar een rendabele exploitatie van het gebouw.
3. De samenwerking tussen de predikanten en tussen de wijkgemeenten wordt gestimuleerd.
Omdat in 2023 het werk in de 6 wijkgemeenten uitgevoerd moet worden door 4
predikanten en de pastoraal werker, wordt voor hen een coaching traject georganiseerd.
4. Wanneer de pastorieën aan de Cloeckendaal en de Beatrixlaan leeg komen, worden deze
alleen verkocht als het geld nodig is voor de aanpassing van kerkgebouwen.
5. Aan externe adviseurs wordt gevraagd om op zo kort mogelijke termijn een studie te maken
van de mogelijkheden die de Taborkerk en de Beatrixkerk bieden voor de eredienst en voor
een breder gebruik van de beschikbare zalen, mede gelet op de kosten van deze gebouwen
in de toekomst.
6. Wegens het vertrek van ds. Volgenant uit Harskamp op 1 april 2021 wordt in overleg met
de predikanten en de wijkkerkenraad met spoed gezocht naar een invulling van de vacature
(0,2 fte).
7. Voor Harskamp wordt met behulp van externe adviseurs onderzocht of op het terrein van
de kerk een kerkgebouw en een aantal appartementen gerealiseerd kunnen worden. De
appartementen blijven eigendom van de PGE waardoor blijvende inkomsten verkregen
kunnen worden.
8. De presentatie van de PGE naar buiten wordt verbeterd.
9. In 2023 worden de resultaten van de genomen besluiten geëvalueerd.

● Uw financiële bijdrage
Om de kerk goed draaiende te houden en onze leden goed te kunnen bedienen geven we per
lid dus een bedrag uit van rond € 232. En per pastorale eenheid bijna € 366.
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 2350 pastorale eenheden betalen er 1815 een jaarlijkse bijdrage aan de kerk. Dat is
goed voor een totaal bedrag van € 511.000,-. Althans dat is de raming op basis van de
toezeggingen voor de actie Kerkbalans 2020.
De gevers kunnen als volgt worden onderscheiden
Leeftijdscategorie
t/m 39 jaar
40 – 65 jaar
65 +

aantal gevers
176
645
993

bedrag
€ 11.500
€ 156.000
€ 332.000

gemiddelde per gever
€ 65
€ 240
€ 334

● Wat wij van u vragen
Al vanaf 2018 vragen wij u om elk jaar uw bijdrage in het kader van de Actie Kerkbalans met
minimaal 2% te verhogen.
En in oktober vorig jaar hebben wij een extra beroep op u gedaan vanwege extra tegenvallers
in verband met de corona-crisis. Wij zijn verheugd dat u over het algemeen zeer positief
reageert op de extra financiële inspanningen die wij van u vragen.
Toch doen wij ook nu weer een dringend beroep op alle leden om dit jaar en de volgende
jaren uw bijdrage met minimaal 2% te verhogen.
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, november 2020

