
Aan de leden van de Hervormde Gemeente Giessen-Oudekerk en Peursum.

Giessen-Oudekerk, 17 december 2018

onze kerk staat scheef

We bedoelen hiermee niet ons gebouw. Natuurlijk, de imposante toren van onze kerk staat een beetje 
scheef zoals u vast wel eens heeft vernomen. Dit proces is al jaren aan de gang en wordt nauwlettend in 
de gaten gehouden door onze plaatselijke gemeente en de kerkrentmeesters. 

We bedoelen hiermee ook niet onze gemeente. Onze gemeente is een jonge, bloeiende en betrokken 
gemeente. Vele activiteiten worden er georganiseerd, door c.a. 250 vrijwilligers en ambtsdragers, voor jong 
en oud. Voor iedereen is er plaats en met zo’n 1.900 leden vormen wij onze gemeente.

Wat bedoelen we dan wel? We vertellen u waarschijnlijk niets nieuws, als we aangeven dat we scheefstand 
hebben in ons financiële gebouw. De inkomsten en uitgaven zijn al jaren niet met elkaar in balans. Er is 
sprake van een jaarlijks tekort. Voor 2018 is de verwachting dat we een tekort oplopen van maar liefst 
€25.000,-. We teren al jaren in op onze financiële reserves. De financiële reserves moeten minimaal gelijk 
zijn aan 100% van de uitgaven van 1 jaar. We zien dit teruglopen van 68% in 2019 naar 18% in 2025.

In de aanloop naar het beroepingswerk moeten wij als gemeente een zgn. solvabiliteitsverklaring 
aanvragen bij de Dienstenorganisatie van de PKN. De PKN onderzoekt de financiële draagkracht van 
de gemeente. Dit, om zeker te zijn dat de gemeente ook daadwerkelijk in staat is een predikant te 
onderhouden. Deze verklaring is door ons aangevraagd en vanwege  het structurele tekort op onze 
begroting, alsmede een te lage kaspositie, afgewezen. De volgende reactie hebben wij hiervoor ontvangen:

 “Op grond van de meerjarenbegroting vinden wij het op dit moment niet verantwoord om een 
solvabiliteitsverklaring af te geven voor een fulltime predikant.“

het probleem
Een teleurstellende, maar tegelijkertijd begrijpelijke reactie. Moeten we ons hierbij neerleggen en 
accepteren dat het beroepingswerk wel erg lastig wordt als wij in financieel opzicht niet meer te bieden 
hebben? Is de conclusie dat het sluitend krijgen van de begroting niet mogelijk is? Is het niet mogelijk om 
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met 1.900 leden dit probleem op te lossen? 

Het college van kerkrentmeesters meent dat deze situatie niet is ontstaan doordat de leden niet willen 
bijdragen, maar doordat men zich onvoldoende bewust is van het financiële reilen en zeilen van onze 
gemeente. Zolang alle kosten maar betaald kunnen worden, gaat het goed en als er wat extra’s nodig is, 
staat iedereen wel klaar, denk aan de actie ‘Voeg wat toe’. 

De reactie van het PKN is dan een rauwe “wake up call”. Op basis van het advies van de PKN hebben wij 
gekeken of er mogelijkheden zijn om de kosten te beperken. Deze mogelijkheden zijn minimaal gebleken, 
gezien de begroting van de HGGOP en de onmogelijkheid om fors te besparen zonder af te wijken van 
het beleid.

de oplossing
De kerkrentmeesters werken dan ook, mede op advies van het PKN, aan een plan om de verschillende 
inkomstenbronnen structureel te gaan verbeteren. Voor een financieel duurzame oplossing is een 
structurele verhoging van de inkomsten met 15% noodzakelijk.

actieplan
Aan het plan ter verhoging van de inkomsten met 15% wordt gewerkt. De belangrijkste actiepunten willen 
we alvast bij u onder de aandacht brengen.

Actiepunt 1: ‘Sluit de begroting 2018’
Voordat de Actie Kerkbalans van start gaat, willen we een actie voeren om het tekort van 2018 weg te 
werken. Onder het motto: had u een goed jaar, denk dan aan uw kerk en “sluit de begroting 2018”. 

Actiepunt 2: ‘Actie Kerkbalans’
Actie Kerkbalans, die op 19 januari 2019 van start gaat, zal een belangrijk moment zijn waarop we als 

Kosten 2019 € 260.707,- 100%

      Pastoraat (incl. Jeugdwerk) € 171.457,-* 66%
      Gebouwen € 52.800,- 20%
      Beheer, administratie, afdrachten € 36.450,-** 14%

Opbrengsten 2019 € 260.707,- 100%

      Actie Kerkbalans € 177.500,- 68%
      Collecten € 53.000,- 20%
      Solidariteitsfonds € 7.500,-** 3%
      Legaten, schenkingen en giften € 1.000,- 0,4%
      Overig (acties) € 1.500,- 0,6%
      Exploitatiesaldo (tekort) € -20.207,- 8%



gemeente kunnen laten zien dat we onze verantwoordelijkheid nemen. Een bijdrage van een ieder naar 
zijn of haar draagkracht.

Actiepunt 3: ‘Verhoging van andere inkomstenbronnen’
In de loop van 2019 zullen wij de verhoging van andere inkomstenbronnen zoals collecten, acties, giften en 
legaten bij u onder de aandacht brengen.

de uitkomst
Het college van Kerkrentmeesters wil met deze actie laten zien dat:

- de begroting van 2018 sluitend (geen tekort) wordt afgerond
- de inkomsten structureel hoger (+15%) uitkomen. 

Met als gewenste uitkomst om eind februari de PKN te kunnen overtuigen van onze financiële daadkracht, 
zodat alsnog de solvabiliteitsverklaring zal worden afgegeven en het beroepingswerk voortgezet kan 
worden. 

We meenden dat het goed is u reeds nu te infomeren over de ontstane situatie en uw aandacht te vragen 
voor de acties de komende tijd.

tenslotte
De kerkrentmeesters zijn zich bewust dat hierboven een zakelijke analyse is gemaakt. Er is onbalans 
in uitgaven en inkomsten en hoe lossen we dat op. Dit is mede de verantwoordelijkheid van ons als 
kerkrentmeesters, maar wij zijn ons ook terdege bewust dat het Gods kerk is waar alleen Hij over gaat. Het 
stelt ons alleen wel de vraag: Wat heeft u wat u niet eerst zelf hebt ontvangen? Én hoe gaan we hiermee 
om?

Wij hopen en bidden dat wij met onze mooie gemeente dit financiële probleem met elkaar duurzaam 
kunnen oplossen.

Met hartelijke groeten namens het college van Kerkrentmeesters,

Hans Planken 
Voorzitter

NB: het versturen van brieven is een kostbare aangelegenheid. Helaas kan dit niet anders als we snel alle 
leden willen bereiken. We stellen het daarom bijzonder op prijs als u ons uw e-mail adres wilt doorgeven, 
zodat wij u voortaan kunnen bereiken via e-mail. Ons e-mail adres is: Kerkrentmeesters@hggop.nl.

Degenen die geen e-mail hebben ontvangen uiteraard de brieven nog per gewone post.
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