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Zorgvuldigheid
Een positief woord! Een deugd! Je voelt het allemaal wel
aan. Zorgvuldig omgaan met mensen, je dagelijkse werk
en het kerkenwerk. Of je zorgvuldig bent of niet, hangt
van verschillende factoren af.
Toch heb ik nog nooit iemand horen zeggen: ik ben
onzorgvuldig. Je zou raar worden aangekeken en wellicht
niet serieus genomen worden. Want als je onzorgvuldig
bent, dan doe je er toch wat aan?
Helaas kom je binnen en buiten de kerk veel onzorgvuldigheid tegen. Mensen die langs elkaar heen werken,
onnodige administratieve missers: u kent wellicht nog
veel meer voorbeelden. Hoeveel mensen hoor ik klagen:
wordt er nog wel zorgvuldig gewerkt of doen ze maar
wat?

Probeer elkaar daarom aan te sporen tot zorgvuldig werken. Dat maakt dat processen korter worden, de arbeidsvreugde stijgt en de tevredenheid met sprongen omhoog
gaat.
SKG heeft zorgvuldigheid hoog in het vaandel staan. De
medewerkers van SKG doen hun best zich te verplaatsen
in de kerkelijke gemeenten. Hoe kunnen we de kerkelijke
gemeenten goed van dienst zijn? In deze editie van SKG
Nieuws besteden we hier aandacht aan. Zorgvuldig gaan
we aan de slag met de mogelijkheid om gebruik te maken van een digitale handtekening. Zorgvuldig gaan we
met uw gegevens om bij wijzigingen van collegeleden.
Zorgvuldig beheren wij uw spaargeld en lenen wij uit aan
kerken en aanverwante instellingen.
Wij streven ernaar om met passie en zorgvuldigheid te
werken aan al deze zaken. Ook als dingen anders gaan
dan gewenst, proberen we dit zorgvuldig op te lossen.

Maar het spreekwoord: “Verbeter de wereld, begin bij
jezelf”, is in deze tijd ook op zijn plaats. Als je aan het
werk bent, doe dit altijd zorgvuldig. Verplaats je in de
ander voor wie je het werk aan het doen bent. Kan een
ander verder met de zaken die jij hebt afgeleverd of weet
je bij voorbaat al dat er weer vragen zullen komen? Ben
je altijd te laat met het inlossen van beloften: dat wordt
ook zeer zeker als onzorgvuldig gezien.
Teun Copier

GERESERVEERD
Dit onderwerp is bij veel college-vergaderingen
een agendapunt: “Meer rendement op het vermogen”. Nu de spaarrente nog steeds laag of zelfs
negatief is, zoeken colleges naar nieuwe wegen om
toch rendement te kunnen behalen.

Het geld op een spaarrekening houden en wachten
op een hogere rente, is niet altijd de beste keuze. De
verwachting is dat de rente de komende tijd wel kan
stijgen, maar over het tijdspad zijn de deskundigen
verdeeld.

Wees gereserveerd
Beleggingen als fondsen in onroerend goed of
aandelen, beloven meer rendement. Toch is het
belangrijk om geen overhaaste stappen te nemen,
want bij een hoger rendement hoort ook een hoger
risico. Daarom is het zaak om eerst te inventariseren
welke risico’s je als kerk kan en mag lopen. Wees
ook gereserveerd bij zaken, waar je als college geen
kennis van hebt.

Wat zijn alternatieven?
• Het spaargeld kan voor langere periode worden
vastgezet, wat vaak direct al een hoger rendement
oplevert.
• Investeer in het verduurzamen van de kerkelijke
gebouwen door bijvoorbeeld zonnepanelen te
plaatsen. Ook het vervangen van een grote oude
pastorie met energielabel G is misschien een optie. Of iets kleiners: vervang de wegwerpbekertjes
voor afwasbare koffiekopjes.
• Investeer maatschappelijk rechtstreeks in diaconale projecten, zoals bijvoorbeeld Stichting
WoonVermogen van Het Leger des Heils.
• Investeer in het pastoraat: in de kerk denken we
toch niet alleen aan financieel rendement, maar
ook aan geestelijk “rendement”?!

Voldoende gereserveerd
Het is goed als kerkelijke gemeente een buffer aan
te houden, zodat er in het geval van calamiteiten
voldoende liquide middelen beschikbaar zijn. Maar
wat kun je doen met de middelen die niet direct
nodig zijn?

NIET MEER OP DE FIETS VOOR EEN HANDTEKENING
SKG is gespecialiseerd in financiële dienstverlening
aan kerken, waardoor onze procedures en systemen volledig zijn ingericht op een snelle, efficiënte
en veilige wisseling van de bevoegdheden naar
nieuwe collegeleden. We blijven streven naar een
verdere verbetering van onze dienstverlening.
Op dit moment test SKG de nieuwe mogelijkheid
voor het zetten van een digitale handtekening. De
verwachting is dat we begin 2022 kunnen starten
met de formulieren rond het wijzigen van de bevoegdheden. Dit zijn de wijzigingen van de voorzitter
en secretaris (wettelijke bevoegden) én de persoonlijke machtigingen voor SKG Online.
SKG draagt hiermee bij aan duurzaamheid door
minder gebruik van papier. Ook bespaart het u tijd,
doordat u niet meer langs de verschillende personen
hoeft voor het zetten van de handtekeningen.
We informeren u zodra deze aanvullende mogelijkheid daadwerkelijk beschikbaar is.
Oude Kerk, Katwijk aan Zee

ACTIE EN REACTIE
In onze vorige nieuwsbrief heeft u een artikel kunnen lezen over wisselingen van collegeleden. In dit
artikel hebben we aangegeven dat het van belang
is dat de actuele personen in onze administratie
zijn opgenomen. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat
we, bij eventuele vragen, weten hoe we u kunnen
bereiken.
Actie
Afgelopen zomer hebben we overzichten verstuurd
met het verzoek te controleren of de bij ons bekende
gegevens nog juist zijn. In totaal hebben we ruim
1700 brieven verstuurd aan een groot deel van de
colleges. We hebben op deze actie tot nu toe bijna
50 procent respons ontvangen. Deze aanpassingen
zijn door ons behandeld en verwerkt. Dagelijks krijgen we nog reacties binnen.

Vragen
Naast aanpassingen ontvangen we ook nog diverse
vragen over onze dienstverlening, zoals Appostel,
Financieren en Betalingsverkeer. Een veel gestelde
vraag gaat over de naam-nummer controle. Deze
IBAN-Naam check is niet beschikbaar in SKG Online
omdat we niet aangesloten zijn op het platform van
de banken waar deze informatie beschikbaar is.
Reactie
Dankzij uw medewerking is de opschoningsactie een
groot succes! Heel fijn dat u hieraan heeft meegewerkt. Zo houden we, samen met u, de gegevens actueel. Als er wijzigingen bij uw gemeente zijn, hoeft
u uiteraard niet de volgende actie af te wachten.
Neemt u gerust contact met ons op of download het
wijzigingsformulier op onze website.

OPEN DOORS DEELT INSPIRERENDE VERHALEN
VAN VERVOLGDE CHRISTENEN
Het werk van Open Doors is bij velen al bekend. De
interkerkelijke Stichting Open Doors wil vervolgde
en bedreigde christenen wereldwijd versterken,
toerusten en bemoedigen door gebed en praktische
hulp. Die ondersteuning is urgent, omdat inmiddels
340 miljoen christenen aan den lijve vervolging om
hun geloof ondervinden.
Gebed en bijbels
Oprichter Anne van der Bijl begon in 1955 het werk
alleen, door Bijbels te smokkelen in een Volkswagen
Kever naar Oost-Europa. Ruim 65 jaar later werken
wereldwijd meer dan 1.400 medewerkers bij Open
Doors om vervolgde christenen te steunen. In tal van
landen, van Nederland en Duitsland tot Australië en
de Verenigde Staten, steunen christenen hun vervolgde geloofsgenoten met gebed, giften en betrokkenheid.
In landen waar geloofsvervolging plaatsvindt zorgt
Open Doors dat christenen hulp krijgen. Per jaar worden ruim twee miljoen Bijbels en christelijke boeken
verspreid, ontvangen ruim 500.000 kerkleiders een
training en krijgen meer dan 300.000 christenen
praktische hulp door voedselpakketten en traumazorg.
Verbouwing
Sinds 1955 is het werk van Open Doors enorm
gegroeid en veranderd. Het voormalige gebouw in

Ermelo werd te klein en was niet meer functioneel.
Het pand was verouderd, het dak lekte en er was
ander bouwkundig ongemak. Al met al voor Open
Doors reden om het Nederlandse kantoor grondig te
verbouwen. Tegelijkertijd gaf die renovatie de kans
om een bezoekerscentrum op te zetten.
Financiering
Dankzij een opgebouwde reserve én een succesvolle
campagne onder de achterban, hoefde slechts een
deel van het totale pand gefinancierd te worden. “In
die financiering heeft SKG kunnen voorzien met een
hypothecaire lening aan Open Doors. Vanaf het eerste
contact was de samenwerking hartelijk en open”,
geeft manager Theo Snijder aan. “In de afspraken
rondom de hypotheek dacht SKG goed mee met Open
Doors en zo zijn we soepel tot de benodigde financiering gekomen.”
Inspirerende verhalen
Het vernieuwde kantoor met het bezoekerscentrum
is in juni 2021 geopend. Het is nauw verbonden met
de rijke historie van Open Doors, omdat op deze plek
tientallen jaren campers en caravans zijn omgebouwd
om Bijbels te smokkelen naar Oost-Europa. De inspirerende verhalen van vervolgde christenen hebben
een plek in het bezoekerscentrum. Het is een bezoek
meer dan waard (zie ook www.opendoors.nl).

Open Doors Bezoekerscentrum

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.

ALTERNATIEVEN VOOR VERDWIJNENDE
ACCEPTGIRO
Currence heeft aangekondigd dat de acceptgiro stopt
op 1 juni 2023. Ook al lijkt dat nog ver weg, het is
goed om nu al te werken aan een alternatief voor uw
acceptgiro’s. Afhankelijk van het soort actie zijn er
verschillende andere betaalmethodes. Appostel met
bijbehorende webwinkel SKG Collect biedt hiervoor
passende mogelijkheden.
Een iDEAL-QR-code is bijvoorbeeld een goed alternatief voor eenmalige acties. Voor de Solidariteitskas werkt een betaalverzoek via LRP en SKG Collect
prima. Wij helpen u graag verder met de vervanging
van de acceptgiro.

DIGITALE ACTIE KERKBALANS OOK VIA
APPOSTEL APP
Al vele jaren kunnen PKN-gemeenten de digitale
Actie Kerkbalans via SKG Collect doen, waarbij de gegevens rechtstreeks worden verwerkt in LRP of Scipio.
Binnenkort wordt dit ook mogelijk via de Appostel
app. Zo kunnen uw gemeenteleden nog eenvoudiger
hun toezegging doen.

De medewerkers van SKG
wensen u gezegende kerstdagen
en een voorspoedig 2022!

MEER MOGELIJKHEDEN VOOR WIJKGEMEENTEN
Gemeenten met verschillende wijken hebben extra
mogelijkheden in Appostel. Een gemeentelid kan in
de app zelf instellen, dat alleen de relevante informatie en collecten van de eigen wijkgemeente worden
getoond in de app.

APPOSTEL DIENT UW GEMEENTE
We vinden het belangrijk om betaalbare mogelijkheden op het gebied van digitale geldwerving beschikbaar te stellen aan onze PKN-gemeenten.
Met Appostel bieden we een totaaloplossing om uw
gemeenteleden digitaal te verbinden met uw gemeente. De Appostel app voorziet, naast de doneeren collecteeropties, ook over andere mogelijkheden,
zoals nieuwsberichten, agenda, pushberichten en
contactenlijst. Op onze website appostel.nl leest u
hier meer over.
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