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Actie Kerkbalans 2020 

Toelichting op de financiën van onze kerk 
 

 

Kerkgebouwen 

Op zondag kunnen we naar de kerk. Dat is voor velen een voorrecht. Ook wordt er in de kerk 

getrouwd en worden er uitvaartdiensten gehouden. ‘s Avonds doordeweeks worden kerken gebruikt 

voor het kerkenwerk: jeugdclubs, vergaderingen, Bespreek het Samen. 

 

Wij hebben zes kerkengebouwen tot onze beschikking. Vijf daarvan zijn ons eigendom. 

Het instandhouden en de exploitatie van kerkgebouwen kost veel geld. Daarom worden onze 

kerkgebouwen waar mogelijk commercieel geëxploiteerd. Dat levert  geld op. 

En niet te vergeten: heel veel vrijwilligers helpen een handje mee: 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 betalen we voor al onze kerken een bedrag van netto € 165.000,- per jaar.  

Als we er nu eens van uitgaan dat er elke zondag 1000 kerkbezoekers zijn, dan kost een zitplaats per 

bezoeker per jaar dus een bedrag van € 165,-.  Had u daar een idee van? 

 

Nu gaan niet alle leden iedere zondag naar de kerk. Als dat wél het geval zou zijn – maar dat is echt 

theoretisch – zou elk kerkbezoek neerkomen op een bedrag van € 43,- 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 €  459.000,-.  We hebben op dit 

moment 3800 leden. Per lid geven we aan pastoraat dus een bedrag uit van bijna € 120,- 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. 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 € 190,-  

 

 

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 € 145.000,-. 

Per lid bijna € 38,-. 

 

 

Conclusie 

Om de kerk goed draaiende te houden en onze leden goed te kunnen bedienen geven we per lid een 

bedrag uit van rond € 200,-. En per pastorale eenheid bijna € 316,-. 

 

 

Belangrijkste inkomstenbronnen per lid  per pastorale eenheid  

- Vaste Vrijwillige Bijdragen € 139,- € 220,-   

- Rente vermogen €   8,- € 12,- 

- Voorzieningen €     14,50 € 23,- 



 

Solidariteit 

Niet iedereen kan  het gemiddelde bedrag van € 220,- per pastorale eenheid 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: 

We hebben van de 2400 pastorale eenheden 1800 die daadwerkelijk aan de kerk betalen. Deze gevers 

betalen samen dus een bedrag van € 497.500,-. Althans dat is de raming op basis van de toezeggingen 

voor de actie Kerkbalans 2019. 

Deze gevers kunnen als volgt worden onderscheiden 

 

Leeftijdscategorie aantal gevers bedrag  gemiddelde per gever 

t/m 39 jaar     175 € 10.500,- € 60,- 

40 – 65 jaar     660 € 180.000,- € 270,-  

65 +     900 € 340.000,- € 340,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef wat de kerk je waard is ! 

 

 
Ede, november 2019 

 

 

 


