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Wie aan alles denkt... denkt aan niets.
Terwijl ik deze column schrijf, stapelen zich in Nederland
de problemen op. Oorlog hier, dreiging daar, energiecrisis, stikstofcrisis, klimaatcrisis, armoede, enzovoorts. De
problemen moeten zorgvuldig worden opgelost, daar zijn
we het allemaal over eens. Het valt mij daarbij op dat
overheden, beleidsmakers en uitvoerders allemaal van
goede wil zijn.
Commissies worden in het leven geroepen, individuen
met een grote staat van dienst moeten de juiste richting
aan gaan geven. Politici laveren tussen regeerakkoorden
en de wensen van hun kiezers. Zeker niet als laatste,
worden we tot in de kleinste details geïnformeerd (en
gestuurd) door journalistiek in woord en beeld.
Het valt mij op als je na een periode terug kijkt, we
zelden kunnen constateren dat er voortgang is met het
oplossen van de problemen. We willen denken aan alles
en denken uiteindelijk aan niets!

worden, (3) tackel obstakels die in de weg staan in het
hele proces en (4) ga vervolgens direct aan de slag. Kom
je tijdens het verdere proces zaken tegen die bijsturing
nodig hebben, hak knopen door en ga verder. Alleen zo
kun je een crisis oplossen.
Dat wil niet zeggen dat je het iedereen naar de zin kunt
maken. Er zijn nog nooit crisissen opgelost
zonder dat het echt pijn deed. Leiderschap wordt echter
alleen achteraf gewaardeerd.
Overigens geldt het bovenstaande niet alleen voor
nationale en mondiale problemen. Ook in de kerk zie ik
hetzelfde gebeuren. Het resultaat is vaak dat ook daar de
problemen blijven bestaan.
In de kerk kunnen én mogen we dit anders doen. Natuurlijk moeten we aan de slag, maar mogen we onze problemen leggen in de handen van onze God die een weg kan
geven, wanneer we zelf geen weg meer zien!

Na maanden is men nog niet verder gekomen dan constateren hoe groot alle problemen wel niet zijn en hoe
onrechtvaardig alles is. Uiteindelijk moet de overheid
maar met (veel) geld over de brug komen om alle problemen op te lossen.
Ik vraag mij af waarom er niet is gekozen voor het volgende model: (1) pel een probleem af op hoofdlijnen, (2)
bepaal de richting waarin de oplossing gevonden moet
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HET KERKGEBOUW ALS
DIACONAAL MIDDELPUNT
VAN DE SAMENLEVING
Het diaconaat vanuit een kerkelijke gemeente zou
versterkt kunnen worden, wanneer de kerkelijke
gebouwen meer diaconaal ingezet zouden worden.
Maar hoe werkt dat?
Geldopbrengst
Wanneer een kerkgebouw verdwijnt, verdwijnt
meestal ook het diaconaat in het dorp of de wijk.
Met het kerkgebouw (of wellicht andere kerkelijke
gebouwen) kun je veel meer dan alleen verkopen
en de geldopbrengst op de spaarrekening zetten.
Het is mogelijk te onderzoeken of het kerkgebouw
diaconaal kan worden ingezet.
Hetzelfde geldt natuurlijk voor de kerkgebouwen, die
wekelijks nog volop gebruikt worden voor de kerkdiensten. Veel kerkgebouwen en andere kerkelijke
gebouwen zijn doordeweeks dicht, terwijl er nog veel
(diaconale) initiatieven mogelijk zijn.
Anders gebruiken
Als een kerkelijke gemeente de kosten van een
kerkgebouw niet meer kan opbrengen, wordt er vaak

gekeken naar herontwikkelingsplannen. Bij eventuele
sloop gaat het gebouw verloren en stoppen daarmee
de kerkdiensten en het diaconaat. Het is goed om
voorzichtig te zijn met het kerkgebouw, dat langer of
korter geleden, met veel inspanningen, tot stand is
gekomen. Wellicht is het gebouw met de nevenruimten ook nog anders te gebruiken dan alleen voor de
erediensten en jeugdwerk.
Mogelijkheden
Wat kunt u doen? Denkt u aan onder andere een
inloophuis, ouderenzorg, wijkgebouw, buurthuis
of noodopvang. In onze samenleving zijn er steeds
meer mensen die tussen wal en schip raken. Bij het
maken van plannen moet u niet alleen naar de kosten kijken, maar neemt u ook de “inkomsten” mee.
Dat zijn bijvoorbeeld huurders, maar ook subsidies
van de overheid of andere instanties.
Diaconaal rendement
Met deze nieuwe initiatieven kunt u uw dorp, stad
of wijk meer bieden, dan alleen het rendement van
de verkoopopbrengst. Het gaat om diaconaal rendement. De titel “ Het kerkgebouw als diaconaal middelpunt van de samenleving” lijkt hoog gegrepen.
Laten we er als Kerk naar streven en hiermee aan de
slag gaan.

EVEN VOORSTELLEN
Sinds 1 mei 2022 ben ik, Raymond van Oosten,
bij SKG werkzaam als IT Manager.
Met ruim 22 jaar ervaring in de ICT en een
economische opleiding als achtergrond, zorg ik
voor het IT beleid en de operationele zaken rondom
de automatisering. Het is voor mij van belang om
ervoor te zorgen dat u onbezorgd uw geldzaken bij
SKG kunt doen.
Het werk op de IT afdeling is uitdagend, de keuzes
die nu gemaakt worden zijn van belang voor de
toekomst. Ik vind het fijn een onderdeel van dit
proces te zijn en samen met de collega’s van SKG
dit te mogen doen om hiermee de kerken te
ondersteunen.

Raymond van Oosten

GEVOLGEN TRANSITIE IN DE JEUGDZORG
Vanaf 2015 is de verantwoordelijkheid voor de
jeugdzorg overgedragen van het Rijk en de provincies aan de burgerlijke gemeenten. Dit wordt
de transitie van de jeugdzorg genoemd. Tot 2015
waren er landelijke en provinciale kaders, maar ook
deze zijn overgeheveld naar burgerlijke gemeenten.
De aanleiding voor deze transitie was het feit dat
de landelijke overheid teveel op afstand stond en
onvoldoende maatwerk kon leveren. Door de transitie wilde men een versterking van het preventief
jeugdbeleid en ondersteuning op lokaal niveau. Men
beoogde meer samenhang in jeugdhulpverlening,
jeugd-ggz en jeugdbescherming op regionaal niveau
en daarnaast inbedding van deze hulp in de leefwereld van gezinnen.
SKG financiert al jaren diaconale instellingen die zich
bezig houden met de jeugdzorg. Weliswaar onderschrijft SKG de hoofddoelstelling van de transitie,
maar toch zijn er achteraf minpunten te benoemen.
Veel diaconale instellingen die SKG financiert, konden voor 2015 steunen op landelijke regelgeving.

Daardoor was het mogelijk vaak zeer specialistische
landelijke hulp te bieden. Na 2015 diende men voor
deze “landelijke” zorg per burgerlijke gemeente of
een groep samenwerkende gemeenten overeenkomsten af te sluiten. Dit gaf voor diverse (vooral kleinere) instellingen een onevenredige extra administratieve last. Bovendien heeft iedere gemeente z’n
eigen declaratieprocedure. Helaas moesten enkele
instellingen hierdoor stoppen met hun activiteiten.
Gelukkig kon een aantal andere instellingen gebruik
maken van de expertise van grotere instellingen, zodat de diaconale werkzaamheden toch door konden
blijven gaan.
Voor veel diaconale instellingen zou het een verademing zijn wanneer er een vereenvoudiging komt
van de administratieve lasten door uniformiteit in het
maken van zorgovereenkomsten en declaratieprocedures.

RUIMTE VOOR KWETSBAREN
Door de fusie met Stichting Protestants Diaconaal
Krediet Nederland (PDKN) in 2020 worden door SKG
meerdere diaconale projecten gefinancierd. We vinden het belangrijk dat er met de beschikbare gelden
vanuit de kerken ook oog en ruimte is om diaconale
projecten te ondersteunen. Met de jarenlange ervaring die via Stichting PDKN is opgebouwd, zetten we
deze dienstverlening graag voort door het ondersteunen van verschillende nieuwe projecten.
Sociale impact
Nederland telt op dit moment 32.000 daklozen. De
opvangcentra zitten al jaren vol. Daarnaast kunnen
mensen niet doorstromen naar een eigen woonplek,
omdat die plekken er nauwelijks zijn. SKG ondersteunt, met de beschikbare gelden vanuit de PKN-gemeenten, onder andere Stichting Leger des Heils
Woonvermogen. Deze stichting maakt het mogelijk
om op verschillende plekken in Nederland te investeren in bouwprojecten met sociale impact. Dankzij de
inleg van investeerders kunnen in de komende jaren
300 extra nieuwe woonplekken worden gebouwd.
Tussenwoonvormen
Op die manier kunnen honderden mensen vanuit
de huidige maatschappelijke opvang voor korte of
langere tijd terecht in deze tussenwoonvormen. Dit
betekent dat deelnemers wel zelfstandig wonen en
een eigen voordeur hebben, maar daarnaast intensie-

ve begeleiding van het Leger des Heils krijgen.
Stichting Woonvermogen heeft samen met IKEA Nederland opvanglocaties en woonruimtes ingericht. Dit
resulteerde ook in een verdergaande samenwerking
voor de realisatie van woonplekken voor daklozen in
Nederland.
Niet alleen in de grote steden, maar ook daarbuiten
zijn jaarlijks extra woningen nodig. De komende jaren
zal Stichting Woonvermogen nog meer van deze
woonplekken realiseren. Zowel in de vorm van nieuwbouw als door het verbouwen van huidige woonlocaties.
Steentje bijdragen
Met Woonvermogen neemt het Leger des Heils initiatief om in een krappe woningmarkt ruimte te creëren
voor kwetsbare mensen voor wie een zelfstandige,
geborgen woning een belangrijke opstap is naar een
stabiel leven. Investeerders kunnen daar letterlijk een
steentje (of een heleboel stenen) aan bijdragen voor
een periode van tien jaar.
Als diaconie of kerkelijke gemeente kunt u rechtstreeks deelnemen in Stichting Woonvermogen vanaf
€ 250.000,-. Zo kunt u meebouwen aan woningen
van ‘stenen met warmte’.
Voor meer informatie:
www.legerdesheils.nl/artikel/woonvermogen

Leger des Heils Emmen

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.

DIGITAAL ONDERTEKENEN VAN
DOCUMENTEN
Tot voor kort was het nodig om fysiek handtekeningen
te verzamelen bij een wijziging van één of meerdere
contactpersonen binnen uw college.
Om het u makkelijker te maken, kunt u binnenkort
gebruik maken van de mogelijkheid om een aantal
formulieren digitaal te (laten) ondertekenen (formulier Wettelijk Bevoegden en Persoonlijke Machtiging).

APPOSTEL, NU OOK MET KERKCHAT!
In de Appostel app is nu ook de chatfunctie beschikbaar. U kunt hiermee verschillende chatgroepen
maken en gemakkelijk onderling met elkaar communiceren. In het beheerdersgedeelte van SKG Collect
(Algemeen/Nieuws) vindt u meer informatie op welke
manier u de Kerkchat operationeel kunt maken. Heeft
u ook interesse in de vele mogelijkheden van Appostel? Kijk dan op appostel.nl

Wanneer u een wijziging aan ons wilt doorgeven,
zoals een nieuwe voorzitter, secretaris of abonnee,
kunt u gebruik maken van het vernieuwde wijzigingsformulier. Dit kunt u vinden op onze website
www.skggouda.nl/formulieren. Het ingevulde formulier kunt u mailen naar: info@skggouda.nl
Na ontvangst gaan wij zo snel mogelijk voor u aan
de slag. De contactpersonen die een digitale handtekening moeten zetten, ontvangen een mail met
een korte uitleg. Is er nog geen kopie van een geldig
legitimatiebewijs van de betreffende ondertekenaar
in het bezit van SKG? Dan vragen wij deze persoon dit
document te uploaden.
We zijn benieuwd naar uw ervaringen!

DOE UW ACTIE KERKBALANS
OOK DIGITAAL
Binnen uw gemeente zullen de nodige voorbereidingen voor Actie Kerkbalans 2023 weer opgestart zijn.
Deze actie kunt u ook digitaal via de Appostel app
en webwinkel SKG Collect aanbieden. Uw gemeenteleden kunnen op deze manier nog eenvoudiger hun
toezegging doen. Daarnaast worden de gegevens
rechtstreeks verwerkt in LRP of Scipio.
Maakt u nog geen gebruik van de digitale Actie Kerkbalans? Start de inrichting van de actie op tijd en doe
vooraf met een pilotgroep een testronde. Uiteraard
zijn we u graag van dienst wanneer er ondersteuning
gewenst is.
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