
 

Kerkbalans is dé inkomstenbron van onze Protestantse Gemeente Ede 
 

In de afgelopen jaren gaven veel gemeenteleden rond de periode van Actie Kerkbalans aan: 

‘We doen graag mee met de Actie Kerkbalans, maar hoeveel hebben jullie nodig en waarvoor?’. 

 

Wat hebben we nodig voor ons bestaan in 2023 en de komende jaren?  
We hebben per pastorale eenheid (degene(n) die op één woonadres woont / wonen) voor 

een sluitende begroting minimaal € 480 per jaar, tenminste € 40 per maand, nodig. Een 

sluitende begroting én een sluitende meerjarenbegroting is een harde voorwaarde van de 

PKN om goedkeuring te krijgen voor het beroepen van een predikant. Thuiswonenden vanaf 

18 jaar worden apart aangeschreven. 

 

Waarom hebben we dit bedrag nodig?   
Met de hoogte van de toezeggingen en ontvangsten Actie Kerkbalans 2022 (VVB) kunnen 

wij onze verwachte exploitatiekosten in het licht van bovenstaande voor 2023 niet afdekken. 

Voor de Algemene Kerkenraad reden dat hij nu al besparende maatregelen heeft 

aangekondigd die per 1 september 2023 worden geëffectueerd. De PGE gaat over tot het 

sluiten van drie vierplaatsen / kerken. Parallel hieraan daalt het aantal predikantsplaatsen 

naar 2,3 fte (in 2022 nog 3,8 fte). 

 

Een groot knelpunt is dat op dit moment onze kosten heel snel stijgen. Enerzijds vanwege 

extreem stijgende energiekosten, anderzijds, samenhangend met de inflatie, het onderhoud 

van onze gebouwen, de salarissen van onze medewerkers et cetera.  

 

Graag wil de PGE nog kunnen voorzien in de vacature van een predikant. In de door de 

Algemene Kerkenraad goedgekeurde begroting 2023 is ingespeeld op het kunnen voorzien 

in de vacature. Ook houden we daarin al rekening met de bovengenoemde minimale 

bijdrage.  

 

Naast de snel stijgende kosten en de wens een nieuwe predikant te beroepen vragen we ook 

nadrukkelijk aandacht voor jonge mensen in onze gemeente. Speciaal voor hen willen we de 

PGE toekomstbestendig maken. 

 

We hebben elkaar dus hard nodig!  

 

Wat doen we met uw bijdrage? 
Wij dragen zorg voor o.a. continuïteit. In pastoraat, in gerichte wekelijkse vieringen voor 

jong en oud, in muziek en overige kerkelijke activiteiten.  

 

 

We begrijpen dat dit veel van u vraagt. Wellicht dat u niet zóveel kunt bijdragen. Daar hebben 

we begrip voor. In dát geval vragen wij u wat in uw vermogen ligt bij te dragen. Met alle 

inkomsten zijn wij blij, omdat we met elkaar door willen gaan. Gelukkig zijn er ook leden die 

nu al meer bijdragen. Dat waarderen wij zeer. Daardoor hebben wij veel doelstellingen kunnen 

realiseren. 

 

Wij maken u nogmaals attent op het feit dat uw bijdrage als gift jaarlijks in aanmerking komt 

voor belastingaftrek (NB: er zit een ondergrens aan!). Dit betekent dat u een deel van uw 

bijdrage van de belastingdienst terug kunt ontvangen.  

 

Indien u uw bijdrage voor 5 jaar vastlegt, geldt géén ondergrens, waardoor u sowieso een 

hogere bijdrage van de belastingdienst ontvangt. Als u hierover of over andere zaken meer wilt 

weten, stuurt u dan even een berichtje naar kb@protestantsegemeente-ede.nl.  

 

Wij rekenen op u!  

 

De Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters 
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