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Stokje goed doorgeven 
Als collegelid mag je voor een periode een kerkelijke 
gemeente dienen. Je wordt gevraagd of verkozen en dan 
gaat het werk beginnen. Veel nieuwe zaken komen op je 
pad. Het begint al met de vele “afkortingen” waarvan je 
nog nooit hebt gehoord. Vervolgens ga je aan de slag met 
de specifieke taken. 

Na enkele jaren ben je gesetteld en word je gezien als 
een ervaren collegelid. Je denkt mee over de dagelijkse 
gang van zaken en je doet mee met het formuleren van 
toekomstig beleid. En voordat je het weet zit je termijn 
erop en word je weer “ambteloos” gemeentelid. 

Je opvolger begint vervolgens weer van voren af aan. 
Het gebeurt helaas vaak dat deze nieuweling het wiel 
opnieuw moet uitvinden. Men gaat tegen zaken aanlopen 
waar zijn of haar voorgangers ook al tegenaan liepen. Je 
zou vooraf het boek al kunnen schrijven waar een nieuw 
collegelid tegenaan gaat lopen. De effectiviteit van zo’n 
nieuweling zou enorm vergroot worden wanneer er een 
goede overdracht zou zijn van werkzaamheden en taken.

Zorg ervoor dat er een draaiboek in uw gemeente is, 
om een goed beeld te hebben welke werkzaamheden 
jaarlijks gedaan moeten worden. Zorg er ook voor dat 
de belangrijkste processen op papier staan. Dit komt de 

arbeidsvreugde van het nieuwe collegelid ten goede. 

Het stokje goed doorgeven is van groot belang voor 
iedere collegelid. Op welke manier gaat uw gemeente  
werken aan een goede overdracht? Of zal alles bij het 
oude blijven? Het aftredend collegelid heeft nog één 
keer contact met zijn of haar opvolger en is blij dat zijn 
taak erop zit. Het nieuwe collegelid zit al gauw met de 
handen in het haar en gaat de eerste tijd piepend en 
krakend zijn weg.  Dit met alle negatieve gevolgen voor 
de kerkelijke gemeente. 

Ik begrijp dat u, als collegelid en lezer van deze  
column, het anders gaat doen. Ik wens u daarom bij de 
overdracht veel wijsheid en vreugde toe.  
Uw opvolger zal u dankbaar zijn! 

Teun Copier
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KIJKEN NAAR  
DE SCHATKIST
In de Bijbel lezen we op verschillende plekken over 
de collecte in de tempel te Jeruzalem. In Markus 
12 vers 41 staat: “En toen Jezus was gaan zitten 
tegenover de schatkist, zag Hij hoe de menigte geld 
in de schatkist wierp”. Hoe gaat het anno 2021 met 
het contante geld in onze kerken?

Digitale oplossing
Door de corona-situatie moesten de kerkelijke 
gemeenten vorig jaar een oplossing vinden voor de 
zondagse collecten. In plaats van contant geld en 
collectebonnen tijdens de kerkdiensten, konden de 
gemeenteleden elke week digitaal aan de collecten 
geven. 

Nu de kerkdiensten weer normaliseren, is de vraag 
wat er met het contante geld gebeurt. Gaat de 
collectezak nog rond? Zowel de gemeente als de 
gemeenteleden zijn gewend geraakt aan de digita-
le mogelijkheden. Daarnaast spelen er ook andere 
maatschappelijke ontwikkelingen, die het gebruik 
van contant geld beperken.

Geen contanten 
Gemeenteleden hebben steeds minder contant geld 
op zak. Betalingen in de winkel worden steeds meer 
gedaan met contactloos betalen. De banken brengen 
nu ook bij particulieren kosten in rekening bij opna-
mes van bepaalde bedragen aan contant geld. 

Het aantal bankkantoren en afstortmogelijkheden 
blijft dalen, waardoor er soms vele kilometers moet 
worden gereden om de collectegelden te kunnen 
afstorten. Door de reistijd én de beperkte openings-
tijden wordt het voor de vrijwilligers steeds lastiger 
om dit te regelen.

Schatkist
Redenen genoeg om als college goed te kijken naar 
de schatkist. Bij het langzaam verdwijnen van het 
contante geld, is een goede mix van digitale collec-
ten én de verkoop van collectebonnen/-munten van 
belang. Dat kan zowel via de app als via de website 
van uw gemeente. 

We adviseren u graag over de mogelijkheden van de 
Appostel app met de kerkelijke webwinkel SKG Col-
lect. Op die manier blijft het levend geld op peil.



Eigenlijk is de wisseling van de wacht, zoals bij 
Buckingham Palace, een officiële overdracht van de 
verantwoordelijkheid voor de veiligheid. Bij een 
wisseling binnen uw college is die lijn door te trek-
ken naar de veiligheid van uw kerkelijke gelden. 
Zijn de bevoegdheden nog actueel? Wie hebben er 
toegang tot het internetbankieren?

Spoorzoekers
De bekende slogan “Maak van achterblijvers geen 
spoorzoekers!” heeft te maken met de achterblij-
vende familieleden van vakantievierders. Maar deze 
oproep is zeker ook van toepassing op nieuwe colle-
geleden. 

Het is belangrijk om als vertrekkend collegelid er 
voor te zorgen, dat de werkzaamheden goed wor-
den overgedragen. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor 
de digitale toegang tot de bankrekeningen van uw 
gemeente.

Snel geregeld
Wilt u de wisseling direct doorgeven? SKG is gespeci-
aliseerd in kerken, waardoor onze procedures en sys-
temen volledig zijn ingericht op een snelle, efficiënte 
en veilige wisseling van de bevoegdheden naar de 
nieuwe collegeleden. 

Daarnaast houden we periodiek een actie, waarin we 
de kerkelijke gemeenten een overzicht sturen met 
het verzoek om eventuele wijzigingen aan ons door 
te geven.  

Hernieuwde kennismaking
Als u als nieuw collegelid zelf wilt kennismaken met 
onze dienstverlening, zijn de accountmanagers altijd 
bereid om bij een collegevergadering aan te schui-
ven. We kunnen veel voor uw kerkelijke gemeente 
betekenen op het gebied van betalingsverkeer, finan-
cieren, sparen en digitale geldwerving. 

Onze dienstverlening is altijd tegen scherpe tarieven 
en gunstige voorwaarden. Alle reden dus voor een 
(hernieuwde) kennismaking!

STAP 1: DIGITALE COLLECTE,  
STAP 2: DIGITALE ACTIE KERKBALANS?

WISSELING VAN DE WACHT

Nu de digitale collecte binnen de kerken in korte 
tijd is ingeburgerd, is het tijd voor de volgende 
logische stap. Wellicht heeft u de vraag al gekregen 
van uw gemeenteleden.

Gemak en tijd
 In de afgelopen jaren zijn al honderden PKN-ge-
meenten naar tevredenheid gestart met de digitale 
actie Kerkbalans. Het geeft gemak voor de gemeen-
teleden. U investeert, door deze mogelijkheid aan te 
bieden, vandaag in de kerk van morgen. 

Door de automatische verwerking in LRP en Scipio 
bespaart u tijd voor de gemeente en vrijwilligers. 
Daarnaast draagt de kerkelijke gemeente bij aan 
duurzaamheid door de besparing op papier en fol-
dermateriaal.

Hoe werkt het?
Als u al beschikt over SKG Collect met de bijbehoren-
de Appostel app, kunt u de digitale Actie Kerkbalans 
zonder extra kosten activeren. Heeft u nog geen SKG 

Collect? Neemt u dan contact met ons op! Wij leggen 
u graag uit hoe het werkt én helpen u verder met de 
volgende stap.

Lage kosten
Voor de kosten hoeft u het niet te laten. Onze visie 
is dat elke PKN-gemeente tegen vaste lage kosten 
de beschikking moet kunnen krijgen over de vele 
mogelijkheden van digitale geldwerving. We rekenen 
dus géén percentage over uw inkomsten. 

Voor meer informatie: www.skggouda.nl/skg-collect/
vervolg



Op het Vordens landgoed “De Wientjesvoort” zijn 
Bram en Anouk Sprey gestart met “Hoeve Sprey”, 
een woonlocatie voor jongvolwassenen met een 
verstandelijke beperking. 

Jong geleerd
Zorgen voor mensen werd Bram met de paplepel 
ingegoten. De heer Bram Sprey vertelt: “Ik ben opge-
groeid in het gezinshuis van mijn ouders in Zelhem. 
Ze vingen kinderen op die wegens omstandigheden 
niet meer thuis konden wonen. Ik zag hoe mijn ouders 
dat met liefde en toewijding deden en de vonk sloeg 
op mij over. Ik was vastbesloten: de zorg wordt mijn 
wereld! Als je een heilig doel hebt, moet je dat altijd 
najagen.”

Plannen maken
Een jaar of vier geleden werd een geschikte locatie 
gevonden om een mooi, eigen zorgproject te starten. 
“We waren meteen om: rust, genoeg ruimte voor ons 
en onze kinderen, midden in de natuur en groot ge-
noeg voor ook nog een woon- en zorglocatie.
Friso Woudstra, de eigenaar van De Wientjesvoort, 
was direct enthousiast over ons plan. Hij is architect 
en hielp ons met het ontwerpen van onze woning en 
de zorglocatie”, aldus de heer Sprey. 

Meer dan financiering alleen 
“In ons project zit ons eigen geld maar we zijn ook 
heel blij met de financiële steun en kennis van SKG.  
Zij denken graag mee in financiële oplossingen en 
hebben een prettige en waardevolle bijdrage gele-
verd aan ons project” geeft het echtpaar Sprey aan.

Eindresultaat
Op 13 september jl. zijn de eerste mensen in Hoeve 
Sprey komen wonen. Het gebouw heeft acht appar-
tementen en een grote gezamenlijke ruimte met een 
woonkamer, eetkamer en keuken onder één dak. Er 
wordt 24 uur per dag en zeven dagen in de week zorg 
en begeleiding aan de bewoners verleend. De zorg 
wordt geleverd vanuit de Wet Langdurige Zorg (Ver-
standelijk Gehandicapten). 

Hoeve Sprey is een  gecontracteerde aanbieder en 
heeft zorgorganisatie Estinea als back-up voor onder 
andere adviezen en tips. “De mensen komen in een 
omgeving van rust, ruimte en privacy terecht. Wij zijn 
ontzettend blij, gezegend en trots op dit eindresul-
taat!’’.  

ZORGEN VOOR ANDEREN: HOEVE SPREY   

Hoeve Sprey 



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

UW ADMINISTRATIE NOG SNELLER  
VERWERKT

Gemeenten en diaconieën die gebruik maken van 
LRP, Scipio Online of Twinfield hebben de mogelijk-
heid om SKG te machtigen voor automatische verwer-
king van de digitale rekeningafschriften. Deze gratis 
optie is voor Twinfield uitgebreid met de toepassing 
voor meer rekeningen-courant én aan meerdere 
administraties tegelijkertijd. Via SKG Online geeft u 
op eenvoudige wijze eenmalig aan SKG en Twinfield 
een digitale machtiging af om de rekeningafschriften 
voortaan automatisch te versturen.

NU OOK GIFT DOEN MET IDEAL-QR-CODE 

Via SKG Collect/Appostel is het mogelijk om zelf een 
iDEAL-QR-code te genereren. Door deze QR-code met 
een bankierenapp te scannen, kan vervolgens op een 
gemakkelijke manier een gift worden gedaan. Deze 
nieuwe doneermogelijkheid maakt het geven  
eenvoudiger voor bijvoorbeeld de gasten in uw  
gemeente. 

MEER MOGELIJKHEDEN MET  
STARTSCHERM APPOSTEL APP 

U kunt als gemeente het startscherm van Appostel 
zelf samenstellen, waarmee bijvoorbeeld de collecte 
een prominente plaats kan worden gegeven.  
 
Daarnaast is er een extra mogelijkheid voor gemeen-
ten met verschillende wijken. Een gemeentelid kan 
instellen, dat alleen de relevante informatie en collec-
ten van de eigen wijkgemeente worden getoond in de 
app.  

In het beheerdersgedeelte van SKG Collect/Appostel 
vindt u bij de nieuwsberichten meer informatie over 
deze én andere vernieuwingen. Wij werken continu 
aan de gebruiksvriendelijkheid van uw digitale kerk!
 

COMPLEET INZICHT IN UW DIGITALE 
GELDSTROMEN

Al vele jaren is er bij SKG Collect/Appostel een be-
heerdersgedeelte. Met deze online beheeromgeving 
heeft u inzicht in al uw digitale geldstromen via zowel 
de app als de webwinkel. Daarnaast kunt u eenvoudig 
aanpassingen doen van de collecten, acties, nieuws-
berichten, agenda en andere informatie. 

SKG Nieuws is een uitgave van
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