
Verslag College van kerkrentmeesters bij de jaarrekening 2021 

 

Het college van kerkrentmeesters maakt zich zorgen over de financiële situatie van de 

gemeente. Op korte termijn kunnen we nog wel volden aan de verplichtingen maar op 

langere termijn zal dit problemen geven. De huidige tekorten zijn nog beheersbaar maar op 

langere termijn zal het exploitatietekort meer dan € 50.000,- per jaar bedragen. Hierdoor 

worden wij in de toekomst kwetsbaar. Samen met de kerkenraad wordt naar oplossingen 

gezocht. Hierbij wordt kritisch gekeken naar de kosten van het pastoraat. In de kerkenraad s 

besloten dat er nog maar ruimte is voor 1,5 fte. predikantsplaats. Verschillende 

mogelijkheden zoals samenwerking met een andere gemeente, predikant delen zijn 

overwogen. Het heeft echter nog niet geresulteerd in een definitieve oplossing. 

 

Eigen vermogen 

Het eigen vermogen van de kerk staat in een goede verhouding tot de verplichtingen en het 

onderhoud van de gebouwen. 

 

Gebouwen 

Op dit moment zijn er geen plannen om op korte termijn de gebouwensituatie te wijzigen. We 

hebben drie pastorieën waarvan twee worden bewoond door een predikant. De derde 

pastorie wordt verhuurd. Deze pastorie heeft als nadeel dat die pal voor het kerkgebouw 

staat en verkoop heeft een aantal nadelige gevolgen. De college van kerkrentmeesters zal in 

2023 een voorstel voorleggen aan de kerkenraad over de toekomst van deze pastorie. 

 

Verenigingsgebouw De Schakel 

De Schakel heeft aan huur in 2021 meer opgebracht dan begroot. De reden hiervan is dat 

door corona een aantal keren verzoeken zijn gedaan om een deel van De Schakel te 

gebruiken als opbaarruimte. Wij hebben hierin toegestemd. 

De opbrengsten van het buffet waren in 2021 laag. We zien nu (begin 2022) dat er veel meer 

vraag is om gebruik te maken van De Schakel en het buffet.  

 

Toekomstperspectief 

• Nu alles weer enigszins normaal is en we weer normale kerkdiensten houden wordt 

regelmatig de vraag gesteld of de gemeenteleden weer de gang naar de kerk zullen 

maken. Wij hebben de kerkdiensten digitaal uitgezonden (dit deden we altijd al). De 

diensten zijn door een grote groep bekeken en beluisterd. Daaruit blijkt wel 

betrokkenheid maar daarmee komen de mensen nog niet in de kerk. Hoe wordt de 

deelname aan andere activiteiten? 

• Mede doordat de betrokkenheid van vooral de jongeren afneemt verwachten we een 

daling van de vaste vrijwillige bijdrage. 

• Door vergrijzing van onze gemeente wordt er steeds meer een beroep gedaan op het 

pastoraat. Predikanten zijn steeds vaker betrokken bij overlijden. In 2021 zijn meer 

gemeenteleden overleden dan in de voorgaande jaren. De verwachting is dat dit 

aantal alleen maar zal toenamen. Ook dit zal van invloed zijn op de vaste vrijwillige 

bijdrage. 

 

 

 


