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Communiceren doet geven! 
De exploitatierekening van 2020 is opgemaakt en de 
eerste resultaten van de Actie Kerkbalans zijn  ook be-
kend. De colleges waar meer geld is binnengekomen dan 
verwacht, hebben veel redenen tot dankbaarheid. Ook 
colleges waarbij de inkomsten en uitgaven in evenwicht 
waren, kunnen tevreden zijn. 

Maar het kan ook anders zijn. Dat de exploitatierekening 
in 2020 moest worden afgesloten met een negatief 
resultaat en de Actie Kerkbalans niet gebracht heeft wat 
werd gehoopt. 

Het kan dat de individuele kerkleden al het maximale 
geven wat ze kunnen. Dan zal er beleidsmatig gekeken 
moeten worden hoe de uitgaven in balans gebracht kun-
nen worden met de inkomsten. 

Veelal moet het mogelijk zijn de inkomsten te verhogen. 
De vraag hierbij is, op welke manier? Moet u aandringen 
op de verantwoordelijkheid om de tienden te geven? 
Of mensen in gewetensnood laten komen door er op te 
attenderen dat de Kerk toch vóór vakanties gaat of zo? 
Deze wetmatigheden lijken mij niet de juiste manier om 
uw exploitatieresultaat de goede kant op te krijgen. 

Vaak is het namelijk veel simpeler. Veel kerkleden heb-
ben geen idee hoeveel geld er omgaat en nodig is in 

het “kerkbedrijf”. Een jaarlijkse donatie van € 5,00 voor 
de plaatselijke schaatsclub lijkt een redelijk bedrag. Er 
zouden kerkmensen kunnen zijn die dit ook vinden voor 
een plaatselijke kerkelijke gemeente. 

Wellicht zouden deze mensen bewuster (en daarmee 
méér) geld geven wanneer zij wisten hoeveel geld een 
kerkelijke gemeente nodig heeft en wat er allemaal mee 
gedaan wordt. 

Hoe specifieker je  dit aan mensen uitlegt, hoe meer 
begrip deze mensen krijgen wat er nodig is om een kerk 
financieel te laten functioneren.  Communiceren doet 
geven! 

Overigens blijft staan dat de intentie waarom en hoeveel 
iemand geeft,  belangrijker is dan het absolute bedrag 
dat gegeven wordt! Als echter alle kerkleden weten 
wat er nodig is en geven naar draagkracht, hoeven de 
colleges zich minder zorgen te maken over het sluitend 
krijgen van hun exploitatierekening.
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INVESTEER IN UW  
OUDEREN!
Met de huidige lage rentestand denken veel kerke-
lijke gemeenten na over andere vormen van rende-
ment dan sparen. Rendement op uw vermogen én 
investeren in uw ouderen zijn allebei mogelijk door 
het realiseren van ouderenhuisvesting. 

Zorg op maat
Door de veranderingen in de zorg blijven ouderen 
zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen, waarbij ze 
(indien nodig) thuiszorg krijgen. Dit heeft bij oude-
ren mogelijk vereenzaming tot gevolg. De kerkelijke 
gemeente kan de ouderen hierbij helpen door het 
zelf oprichten van een woonvoorziening in uw eigen 
dorp of stad. Eventueel kan hierbij ook zorg op maat 
worden gegeven.

SKG is met een aantal kerkelijke gemeenten in 
gesprek hoe deze ouderenhuisvesting vorm zou 
kunnen krijgen én op welke manier dit kan worden 
gefinancierd. 

Werkzaam vermogen
Voor zowel kerkrentmeesters als diakenen geeft het 
daarnaast de mogelijkheid om het eigen beschikbare 
spaargeld een (diaconaal) rendement te geven door 
de huurinkomsten vanuit de appartementen.  Dat 
is ook een concrete, lokale invulling aan de term 
“Werkzaam Vermogen”. 

Een andere vorm van beleggen
U belegt hiermee duurzaam ten gunste van de 
ouderen van uw eigen kerkelijke gemeente, maar u 
bent ook van betekenis voor andere ouderen van de 
burgerlijke gemeente. Op deze manier kunnen de 
ouderen in uw kerkelijke gemeente langer blijven 
wonen in de eigen woonplaats. Daarnaast reikt uw 
gemeente een diaconale hand uit naar de oudere 
medemens. Deze taak van de plaatselijke kerk is, de 
eeuwen door, een belangrijke aspect van het kerk-
zijn.

Korte video
Op de website van SKG staat een korte video uit het 
RTLZ-programma “How it’s Done”: www.skggouda.nl/
financieren . In twee minuten ontdekt u hoe SKG u 
ondersteunt bij uw plannen. 

https://www.skggouda.nl/financieren
https://www.skggouda.nl/financieren


Als gevolg van het beleid van de Europese Centra-
le Bank heeft SKG moeten besluiten de negatieve 
rente verder door te berekenen. De rentevrije voet 
op de rekening-courant is verhoogd naar € 25.000,--.  
Daarboven betaalt u 0,25% en boven de € 50.000,-- 
is dat 0,50%. Voor de lopende Kerkelijke Internet-
spaarrekeningen is de bestaande vrijstelling nog 
onveranderd.

Liquiditeitsbuffer
Het aanhouden van liquiditeiten kan dus geld kosten. 
Het is verleidelijk daarom zo min mogelijk liquide 
middelen aan te houden. Toch is het goed om juist 
in deze onzekere tijden een liquiditeitsbuffer te 
hebben. Er zijn kerkelijke gemeenten die ondanks 
overheidssteun en een uitgekiende digitale geldwer-
ving minder geld binnen krijgen waardoor ze moeten 
interen op hun liquide middelen.

Alternatieven
Een obligatie van de Nederlandse staat was en is 
een voorbeeld van een risicoloze belegging. Op dit 
moment is de rente die de staat geeft ongeveer  
– 0,45%. Met andere woorden, de overheid krijgt 
rente en hoeft niet te betalen. 
Elke belegging die meer rente oplevert dan de staat, 
zou in theorie dus meer risico opleveren. Bij het 
zoeken naar alternatieven loopt u dus het gevaar om 
beleggingen te doen die niet verantwoord zijn voor 
wat betreft de risico’s.

Toekomstperspectief
Het lijkt erop dat we voorlopig moeten leren leven 
met het nieuwe normaal van de negatieve rente. We 
adviseren u om dit als een gegeven te beschouwen 
en geen grote risico’s te nemen met kerkgeld, dat als 
buffer dient. Als de rente op termijn positief wordt, 
kunt u daar ook weer snel van profiteren. 

EN DE WINNAAR IS….. 

NEGATIEVE RENTE, HET NIEUWE NORMAAL? 

In de afgelopen jubileumeditie is aandacht besteed 
aan ons 50-jarig bestaan. In deze editie stond ook 
een doorlooppuzzel. We zijn verrast door de vele in-
zendingen die we mochten ontvangen. Hartelijk dank 
hiervoor. De oplossing van de puzzel was “vijftig 
jaar”. 

Uit de goede inzendingen is door onze directeur, 
de heer Teun Copier, een winnaar getrokken. Dit is 
geworden: de heer H. van Bergeijk verbonden aan de 
Hervormde Gemeente Aalburg. Inmiddels heeft de 
heer Van Bergeijk een bos bloemen en een waarde-
bon in ontvangst mogen nemen. 

Hieronder vindt u de juiste antwoorden van de door-
looppuzzel:
1. Wat is het adres van SKG? Vossenburchkade  2. In 
welk tv-programma was SKG onlangs te zien? Howits-
done  3. Wat was de naam van de voorloper van SKG? 
Kerkelijkgrootboek  4. Op welk gebied helpt SKG u 
verder? Financieren  5. Wat is de naam van onze 
app? Appostel  6. Met welk apparaat logt u in op SKG 
Online? Digipas  7. Onder welke rechtsvorm ope-
reert SKG? Stichting  8. Een feestelijke gebeurtenis: 
Jubileum  9. Deze personen komen graag bij u langs: 
Accountmanagers  10. Wat is één van de producten 
die SKG aanbiedt? Spaarcontracten  11. Voor welke 
doelgroep is SKG actief? Kerken



Onlangs heeft Crossroads International Church het 
kantoor- en verenigingsgebouw aan de Bovenker-
kerweg te Amstelveen verbouwd. Het doel is om het 
gebouw nog meer multifunctioneel te maken voor 
bijeenkomsten en activiteiten van deze groeiende 
gemeente.  

In 1988 startte de kerk als huisgemeente, waarna in 
maart 1993 ze als officiële Nederlandse kerkgenoot-
schap is opgericht. Crossroads is een internationale 
kerk met Engelstalige diensten. Ongeveer twee derde 
van de kerkgangers is jonger dan veertig jaar. Door 
het stijgend aantal kerkgangers is men naar twee 
ochtenddiensten per zondag gegaan. 

Relaties bouwen
In maart 2019 heeft de kerkelijke gemeente het kan-
toor- en verenigingsgebouw in Amstelveen gekocht. 
Hieraan heeft SKG kunnen bijdragen met de financie-
ring. Vanzelfsprekend zocht de gemeente opnieuw 
contact met SKG in verband met de verbouwingsplan-
nen. 

Executive Pastor de heer Johan Verboom is al ruim 20 
jaar verbonden aan de gemeente in diverse functies. 
Hij blikt terug op de bouwperiode: “Het afgelopen 

jaar zijn we druk geweest met het verbouwen van ons 
community center. Er is nog steeds veel te doen, maar 
we kijken uit naar de dag dat we de buurt uit kunnen 
nodigen. Natuurlijk hebben we veel activiteiten als 
gemeente die meer gericht zijn op gelovigen, maar 
we zijn ons enorm bewust dat God ons dit gebouw in 
beheer heeft gegeven, zodat we het kunnen gebrui-
ken om relaties te bouwen met niet-kerkelijken.” 

“De contacten met SKG waren vanaf het begin heel 
prettig en positief. We zijn zeer dankbaar dat ze met 
ons meedachten en achter onze visie staan.”, aldus de 
heer Verboom.

Kruispunt 
De naam Crossroads verwijst naar een kruispunt, als 
een punt in het leven, waarop men een belangrijke 
beslissing neemt.  Zoals het ook in de Bijbel staat ge-
noemd in Jeremia 6:16 : “Zo zegt de HEERE: Ga staan 
op de wegen, en zie, vraag naar de aloude paden, 
waar toch de goede weg is, en bewandel die. Dan zult 
u rust vinden voor uw ziel.” Crossroads wil gelovigen 
en niet-gelovigen uitdagen na te denken over het 
geloof en de juiste weg te kiezen.

CROSSROADS GROEIT DOOR 



NIEUWE RUBRIEK: ONZE DIGITALE KERK
Voortaan vindt u op de achterkant van SKG Nieuws korte tips en wetenswaardigheden 
over de digitale kerk. Handig om te gebruiken én goed om te weten.

AVG-PROOF? EEN KWESTIE VAN  
INSTELLING!

Zowel de webwinkel SKG Collect als de Appostel 
app zijn volledig AVG-proof te gebruiken. Het is van 
belang bij het gebruik van de contactenlijst, de juiste 
instellingen te hanteren. Om de gemeenten hierbij 
extra te helpen, is de software aangepast. 
In het beheerdersgedeelte vindt u de nieuwsbrief met 
praktische informatie over hoe u uw Appostel app en 
webwinkel met behulp van een aantal korte stappen 
verder kunt instellen.

NIEUWE ONTWIKKELINGEN IN 2021

Appostel wordt in 2021 uitgebreid met onder andere:
 
1) Flexibel startscherm: uw gemeente stelt zelf in 

welke knoppen en items worden getoond. Daar-
naast is het mogelijk om de teksten in de knoppen 
aan te passen. 

2) Meer mogelijkheden om één Appostel app te 
gebruiken voor een gemeente met verschillende 
wijkgemeenten. Het gemeentelid kan bijvoorbeeld 
zelf instellen of de activiteiten en collecten van de 
gehele gemeente óf alleen de eigen wijkgemeente 
worden getoond.

GEMAKKELIJK ÉN VOORDELIG GEVEN 
MET TEGOED

Het Tegoed is speciaal ontwikkeld voor het digitaal 
collecteren; het is de digitale vorm van de collec-
tebon. Het gemeentelid kan via de Appostel app 
eenvoudig met iDEAL een Tegoed aankopen. In de 
app kan men in één handeling de giften doen voor de 
verschillende collectedoelen. Het totale bedrag wordt 
in één keer gegeven door betaling met het Tegoed.  
De digitale collecte is daarmee snel en gemakkelijk 
gedaan.

Voor de gemeente is het geven met Tegoed kosten-
besparend. Met het gebruik van het Tegoed beperkt 
u aanzienlijk het aantal iDEAL-transacties. Als het ge-
meentelid met het Tegoed doneert aan de collecten, 
geeft dit voor de kerkelijke gemeente geen aanvul-
lende kosten. 

WIST U DAT..?

Ruim 20% van alle PKN-gemeenten SKG Collect/Ap-
postel heeft. Wilt u ook voordelig gebruik maken van 
deze complete app met eigen webwinkel? Kijkt u dan 
op www.skggouda.nl/skg-collect 
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