
Terug tot vóór coronatijd of toch niet?
We zijn allemaal dankbaar dat alle coronamaatregelen 
opgeheven zijn. Het lijkt er wel op dat het een onder-
werp is geworden uit de recente geschiedenis. 

Toch zijn hierbij wel wat kanttekeningen te plaatsen. We 
moeten ermee leven dat het coronavirus onder ons is en 
voorlopig wel zal blijven. Het is belangrijk alert te blijven 
op uitbraken maar ook voorzichtig te zijn wanneer men 
zelf of iemand in de naaste omgeving besmet is.  

Het is bovendien de vraag of we geheel terugkeren 
naar de periode van voor de coronacrisis. Wellicht zijn 
we ongemerkt toch dingen anders gaan doen. Dit geldt 
zowel buiten als binnen de kerk. Een aantal “kerkelijke” 
voorbeelden wil ik benoemen.

Allereerst het uitzenden van kerkdiensten via de 
livestream. Door corona wist een groot deel van de ge-
meenten binnen no-time hun diensten uit te zenden via 
de livestream. Het aantal kijkers is nu wel gedaald, maar 
ook nu maken veel kerkleden gebruik van de mogelijk-
heid om thuis de diensten te volgen. De uitzendingen 
zullen een blijvertje zijn waar de kerkelijke gemeente 
inspanningen voor moet leveren om in de “lucht” te 
houden!  

In de corona-crisis werd iedereen op zichzelf terugge-
worpen. Het wordt nu belangrijk dat we  de gemeen-
schapszin weer terug vinden. Juist een kerkelijke ge-
meenschap kan alleen maar bestaan als we oog hebben 
voor elkaar én elkaar tot een hand en een voet zijn. Dit 
moet dus in ieder geval weer terug naar het oude (en 
waar mogelijk beter!).

Als laatste zou ik de digitale collecte willen noemen. De 
ene gemeente heeft gekozen voor methode X, de andere 
weer voor methode Y. Zoals we er nu tegenaan kijken, is 
het digitaal collecteren een nieuwe gewoonte geworden 
die blijft. Velen vinden dit een hele verbetering. Houdt u 
echter wel goed de kosten van het digitaal collecteren in 
de gaten. Advies van SKG hierover kan uw gemeente veel 
geld besparen.
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FINANCIERING SKG: OOK BIJ 
OVERBRUGGINGSLENING OF 
VERDUURZAMING
Steeds meer kerkelijke gemeenten denken na over 
investeringen die te maken hebben met de ver-
duurzaming van de kerkelijke gebouwen. SKG helpt 
gemeenten graag met een financiering op maat 
tegen gunstige rentetarieven.

Overbruggingslening voor pastorie
Door de gestegen energieprijzen kan een oude pas-
torie voor gemeenten (en predikanten) tot oplopen-
de kosten leiden. Het verduurzamen van deze vaak 
grote monumentale panden is een dure aangelegen-
heid. Hierdoor overwegen steeds meer kerkelijke 
gemeenten om de oude pastorie te verkopen én een 
nieuwe pastorie te kopen of te bouwen. 

Voor de overbruggingslening tussen koop en verkoop 
van de pastorie, kunt u bij SKG terecht. In de afge-
lopen tijd hebben we al veel kerkelijke gemeenten 
naar tevredenheid kunnen helpen met een passende 
financiering.

Verduurzaming van kerk- en verenigingsgebouw
Ook kunnen wij uw gemeente ondersteunen met een 
lening voor het verduurzamen van het kerkgebouw 
of het verenigingsgebouw. Dit kan om verschillende 
redenen, zoals het toekomstbestendig maken van uw 
kerk. Daarnaast kunnen door (bouwkundige) aanpas-
singen het kerkgebouw en de bijzalen multifunctio-
neel worden ingericht. 

Net als bij de pastorie speelt de energierekening 
hierbij een belangrijke rol. Investeringen in bijvoor-
beeld vloerverwarming, zonnepanelen of warmte-
pomp kunnen ook door SKG worden gefinancierd.  
Als investeringen in verduurzaming of herinrichting 
worden betaald uit de verkoop van één van de kerk-
gebouwen, kan een overbruggingslening de juiste 
oplossing zijn.

Dé specialist in financieren van kerken
Onze accountmanagers zijn dagelijks bezig met het 
financieren van kerkelijke gemeenten door heel 
Nederland. SKG heeft landelijk gezien scherpe rente-
percentages voor leningen aan kerkelijke gemeenten. 
Door de jarenlange bancaire en kerkelijke ervaring 
én de kennis van actuele zaken, kan SKG u met 
maatwerk een financiering bieden onder gunstige 
condities.

Nieuwsgierig? Kijkt u dan op onze website:  
www.skggouda.nl/financieren 
 
 



Hervormde Gemeente Wezep, in de persoon van 
Henk van Bergeijk, deelt graag de ervaringen met 
SKG Collect en Appostel in twee wijkgemeenten 
met 500 accounts. 

“Er wordt al meer dan 10 jaar succesvol gebruik 
gemaakt van de digitale bestellingen van collecte-
munten. Inmiddels is dit uitgebreid met meerdere 
producten, zoals boeken, kaarsen, potgrond en olie-
bollen die bij financiële acties worden verkocht voor 
een goed doel. Een ideale manier, want de pakbon-
nen gaan automatisch naar degene die de producten 
bezorgen en de factuur gaat naar de besteller”, geeft 
de heer Van Bergeijk aan. 

Overzichtelijk
“De overzichten van de betalingen via iDEAL en 
incasso zijn overzichtelijk in te boeken door de ad-
ministrateur. SKG Collect kan gekoppeld worden met 
LRP (leden- en bijdrageadministratie). Via een e-mail 
verzonden vanuit LRP met een unieke link, betaalt 
het gemeentelid met iDEAL het abonnement op het 
kerkblad of de toegezegde kerkelijke bijdrage. De 
ontvangsten worden automatisch ingeboekt in onze 
bijdrageadministratie.” 

Digitale Actie Kerkbalans
Sinds een paar jaar is de digitale Actie Kerkbalans in 
gebruik genomen. Het gemeentelid ontvangt vanuit 
LRP een mail met een uitnodiging naar het digitale 
toezeggingsformulier via SKG Collect. Ongeveer 45% 
van alle toezeggingen gaat nu digitaal. 

Digitaal collecteren
“Door Covid-19 zijn er vele zondagen geweest dat er 
alleen via Appostel aan de collecte is deelgenomen. 
Ook gemeenteleden die geen Appostel app op hun 
telefoon hebben, kunnen via de webshop van SKG 
Collect een week lang deelnemen aan de digitale 
collecte via PC of laptop. Voor onze administratie is 
met een druk op de knop meteen zichtbaar hoe de 
verdeling van de opbrengst aan de digitale collecten 
per kerkgebouw/doel is.” 

Lage kosten
“De kosten voor SKG Collect en Appostel zijn bijzon-
der laag. Daarnaast brengt SKG voor de eerste 2.500 
iDEAL betalingen per jaar geen kosten in rekening. 
Dit scheelt al snel € 750,00 op jaarbasis.”, aldus de 
heer Van Bergeijk. 

BESPAAR KOSTEN MET DIGITALE REKENINGAFSCHRIFTEN

ERVARINGEN MET APPOSTEL EN SKG COLLECT

We krijgen regelmatig vragen over de kosten van 
papieren rekeningafschriften. De kosten van papie-
ren afschriften zijn op dit moment € 2,- per enve-
loppe. Met name de gestegen portokosten hebben 
hieraan bijgedragen.

Wat kunt u doen om te besparen op deze kosten? Als 
PKN-gemeente kunt u SKG-online aanvragen. Daar-
mee kunt u op elk moment betalingen doen, transac-
ties raadplegen én rekeningafschriften downloaden. 
Het is dan niet meer nodig om de rekeningafschriften 
per post te versturen. 

Heeft u al een rekening-courant bij SKG? Dan kost 
SKG Online u niets extra. Heeft u nog geen reke-
ning-courant bij SKG? Dan kunt u deze bij ons aan-
vragen. U kunt het openingsformulier downloaden 
op onze website www.skggouda.nl/formulieren . 

De jaarlijkse kosten van een SKG-rekening-courant 
bedragen € 40,- inclusief de kosten voor het (bin-
nenlands) betalingsverkeer. Per college ontvangt u 
gratis twee digipassen waarmee u de betalingen kunt 
doen. Als u een extra digipas wilt, betaalt u hiervoor 
eenmalig € 25,-.

Wilt u meer weten over het betalingsverkeer van 
SKG? Belt u dan met de afdeling creditgelden/beta-
lingsverkeer, (0182) 588 000. We adviseren u graag!



Stichting Het 8ste Werk in Kampen is een bijzonder 
initiatief. Ze wil in deze wereld een oase van rust 
zijn met tijd en oog voor elkaar. We stelden 5 vragen 
aan Gea Overweg, één van de initiatiefnemers.  

1. Wat betekent de naam Het 8ste Werk?
Onze worsteling om invulling te geven aan discipel-
schap van Jezus, heeft geresulteerd in dat we onze 
banen hebben opgezegd om zo tijd te hebben voor 
onze naasten in Kampen.
In Mattheüs 25 vers 40 staat “Toen u dit voor één van 
mijn minste broeders hebt gedaan, deed u het voor 
Mij.” Bij de zeven werken van barmhartigheid komt 
nog een achtste opdracht: zorgdragen voor elkaar, 
zorgdragen voor Gods schepping. Dit is samen te vat-
ten in: Heb je naaste lief als jezelf en God boven alles.  

2. Wat doet Het 8ste Werk?
We delen: het erf, de maaltijd en onze tijd. We delen 
van wat we hebben. Er zijn geen doelgroepen, geen 
stigma’s en geen zorgindicaties. Je kan ervaren hoe 
het is om er voor elkaar te zijn. Concreet is er elke 
zondag een brunch, elke maandag klusdag en een 
sociale supermarkt “deelZe” om zonder registratie te 
shoppen wat je nodig hebt of delen vanuit je rijkdom. 

Ook kunnen er mensen meewonen die, om welke 
reden dan ook, tijdelijk huisvesting nodig hebben

3. Met welke investeringsplannen bent u op dit 
moment bezig?
Samen met SKG, Maatschappij van Welstand en 
KNHM is de financiering rondgekomen voor de bouw 
van 8 appartementen, 2 crisisappartementen en een 
gemeenschappelijke ruimte. Ondanks alle tegensla-
gen, heeft SKG alles op alles gezet om onze droom 
werkelijkheid te laten worden. 

4.    Op welke manier bent u in contact gekomen met 
SKG?
Dit kwam via Mondria Advies. Zij hadden hele goede 
ervaring met SKG en gaven aan dat SKG een mijl ver-
der loopt daar waar anderen stoppen.
 
5.    Hoe verloopt de samenwerking met SKG?
SKG is een cadeautje van boven. Persoonlijk betrok-
ken, geraakt door de inhoud, professioneel in hun 
aanpak en eisen waaraan voldoen moet worden. Zij 
schakelen hun netwerk in om te kijken wat er in geza-
menlijkheid gedaan kan worden. Ze maken waar wat 
ze zeggen te zijn.

5 VRAGEN OVER HET 8STE WERK

Stichting Het 8ste Werk



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.

TWEESTAPSVERIFICATIE BESCHIKBAAR 
VOOR BEHEERDER SKG COLLECT

Vanwege landelijke aanvullende eisen van Currence 
(eigenaar iDEAL) is ook de beveiliging van SKG Collect 
voor beheerders uitgebreid met een tweestapsverifi-
catie. Naast inloggen met gebruikersnaam en wacht-
woord kunt u onder uw account ook de tweestapsve-
rificatie activeren. Vanaf 1 juli 2022 is dit verplicht. 

In het beheerdersgedeelte van SKG Collect vindt u 
een nieuwsbericht met een korte instructie om de 
nieuwe verificatie eenmalig in te stellen.

MET DEZE VIDEO’S WEET U MEER BINNEN 
ÉÉN MINUUT

Er zijn drie nieuwe korte animatievideo’s over de 
Appostel app. Binnen één minuut weet u meer door 
de introductievideo te bekijken. Er is een versie voor 
kerkenraadsleden, zie bovenstaande QR-code, en één 
voor gemeenteleden. 

Ook is er een nieuwe instructievideo over het aanma-
ken van een account voor Appostel. U vindt de video’s 
op onze websites: www.skggouda.nl en appostel.nl
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