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Vooruitkijken
Vooruitkijken kunnen we in feite niet. We weten echt niet 
wat er in de toekomst gaat gebeuren. Veel mensen, ook 
binnen de kerk, hebben daarbij de neiging om de toe-
komst maar op zich af te laten komen. 

Anderzijds kan men ook blijven steken in het achterom 
kijken. De negatieve dingen uit het verleden worden 
daarbij over het hoofd gezien en men herinnert zich 
alleen nog maar het goede van vroeger.

In de Bijbel staat in het evangelie van Lucas de volgende 
tekst: “Niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt 
naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk 
van God”. Alleen maar kijken naar het verleden en niet 
vooruitkijken, blijkt dus niet de weg te zijn. Op welke ma-
nier moet er dan wel gekeken worden naar de toekomst? 

Bij het vooruitkijken mogen we plannen maken aan de 
hand van datgene dat we om ons heen zien  
gebeuren. We hebben hierbij ook ons gezonde  
verstand gekregen. Analyseer wat je ziet en maak  
in afhankelijkheid je plannen. 

Ik geef u graag wat praktische handvaten mee, waar het 
gaat om kerkelijke zaken: 

-Wanneer de middelen er zijn: investeer in uw kerke-
lijke gemeente, kerkgebouw en in diaconale projecten. 
Geld dat goed wordt geïnvesteerd, zal altijd rendement 
opleveren. 

-Geef uw kerkleden de gelegenheid om op die manier 
geld te geven aan uw college, zoals de leden dat wen-
sen. Besluit niet te snel om een bepaalde methode van 
geldgeven niet (meer) aan te bieden. Dat betekent een 
collectezak tot en met het geven via een digitale app en 
alle andere mogelijke varianten daartussen. 

-Als er vacatures verwacht worden, zoekt u tijdig naar 
nieuwe mensen die het werk in uw kerkelijke gemeente 
kunnen voortzetten. Te vaak zien we dat colleges pas re-
ageren op te verwachte vacatures wanneer de desbetref-
fende persoon zijn of haar taak al heeft teruggegeven.

Kortom: nu al kijken wat je in 2023 kunt verwachten en 
hierop tijdig anticiperen. Zo mogen we dit al jaren met 
zegen doen bij SKG. Op die manier kunnen we met ver-
wachting “vooruitkijken” naar een nieuw jaar, zowel SKG 
als kerk. 

Teun Copier



Zorgen voor de kerk
In het afgelopen jaar stapelden zich veel zorgen op. 
Kerkelijke gemeenten kregen te maken met stijgende 
kosten nadat hun energiecontract afliep. Al deze  
ontwikkelingen hebben grote impact. De plannen 
voor de verduurzaming van het kerkgebouw worden 
versneld, eventueel met hulp van een lening van 
SKG.

Kerkrentmeesters moeten daarnaast, door de  
oplopende kosten voor onderhoud, materialen en 
personeelsuren, goed sturen op het beheer van de 
gebouwen. Ze hebben ook te maken met de stijging 
van o.a. de pastoraatslasten.  

Inflatie
Ook gemeenteleden hebben het financieel zwaarder. 
Naast de gestegen energiekosten, zorgt de inflatie 
voor stijgende prijzen van bijvoorbeeld de dagelijkse 
boodschappen. Al wil men graag geven aan de kerke-
lijke gemeente of diaconie, soms is het moeilijk om 
de eindjes aan elkaar te knopen. 

“VAN MIJ IS HET ZILVER”
Bij de Actie Kerkbalans wordt vaak aan de gemeenteleden duidelijk gemaakt, dat het beheer van de kerk 
steeds meer geld kost. Nu spelen er vele zaken, die ook de gemeenteleden niet zijn ontgaan.

Welke boodschap kunnen we als kerk doorgeven? 
Bij het geven aan de Actie Kerkbalans is het goed om 
na te denken over het maken van keuzes en priori-
teiten. In het Bijbelboek Haggai spoort de HEERE de 
profeet Haggai aan om de verwoeste tempel te her-
bouwen. God wijst hem daarbij op de fraai overdekte 
huizen, waarin de Israëlieten wonen. In hoofdstuk 2 
vers 8 klinken de woorden van de HEERE: ”Van Mij is 
het zilver en van Mij is het goud”. 
 
Onze materiële zegeningen mogen we terug leggen 
in de Handen van de Hemelse Vader, uit wiens Han-
den wij zo veel goeds hebben ontvangen. Een ieder 
mag daarbij geven naar vermogen.

 
 



HET STOKJE OVERDRAGEN
Ieder bedrijf is gebaat bij continuïteit en goede 
leiding. Ook bij Stichting Kerkelijk Geldbeheer 
(SKG) is het belangrijk te zorgen voor bestuurders 
die bekend zijn met de kerkelijke markt én SKG  
als financiële instelling kunnen leiden in een 
financiële wereld die steeds sneller verandert. 

SKG wordt bestuurd door een one-tier board. Het 
bestuur bestaat uit vijf niet-uitvoerende bestuur-
ders en één directeur als uitvoerend bestuurder.  
De huidige directeur, de heer Teun Copier, heeft  
het bestuur aangegeven, na ruim 20 jaar, het stokje 
te willen overdragen aan een nieuw te zoeken  
directeur. Het bestuur heeft alle begrip voor de 
wens van de directeur en spreekt zijn grote waar-
dering uit voor zijn grote inzet en prestaties in de 
afgelopen jaren en alles wat hij heeft betekend 
voor zowel SKG als voor de klanten van SKG.

Het bestuur hecht er grote waarde aan dat de 
overdracht van de werkzaamheden zeer zorgvuldig 
gebeurt. Het bestuur is daarom blij dat Teun Copier 
heeft toegezegd de nieuwe directeur de benodigde 
tijd te geven om zich goed in te werken voor deze 
specialistische taak in een professionele financiële 
organisatie in een kerkelijke omgeving.

Om te komen tot een voordracht aan de Kleine Syno-
de van de Protestantse Kerk in Nederland, heeft het 
bestuur aan Hoek Consultants uit Ede de opdracht 
gegeven te zoeken naar een goede opvolger van de 
huidige directeur. Zodra hierover meer bekend is, 
zullen wij u informeren.



Precies in het weekend van het 25-jarig bestaan, 
opende Wesley Methodist Church Amsterdam het 
nieuwe kerkgebouw in Amsterdam-Zuidoost. Hoe 
heeft SKG deze groeiende gemeente kunnen hel-
pen?

Wie is Wesley?
John Wesley (1703-1791) was een Britse theoloog en 
predikant. Hij was de grondlegger van de Methodis-
tenkerk, die vandaag over de hele wereld nog steeds 
veel kerkelijke gemeenten en leden heeft.  
In Nederland heeft de Wesley Methodist Church vijf 
gemeenten en in België drie gemeenten.

Groei in Amsterdam
De Amsterdamse kerk is op 21 september 1997  
gestart door 20 Ghanese methodisten en is nu uit- 
gegroeid naar meer dan 550 leden.  Door de groei in 
de jaren verhuisde de kerkelijke gemeente telkens 
naar een andere huurlocatie. Uiteindelijk huurde men 
drie verschillende locaties tegelijkertijd om onderdak 
te bieden voor de kerkdiensten, de jeugdactiviteiten 
en de andere kerkelijke activiteiten. 

Een eigen kerkgebouw
De wens voor een eigen kerkgebouw werd ingevuld 
door de aankoop van een bedrijfspand op een indus-
trieterrein in Bullewijk, Amsterdam-Zuidoost.  Dankzij 
architect Harm van Schie werd de voormalige timmer-

plaats prachtig omgebouwd tot een kerkelijk centrum 
met twee kerkzalen, verschillende vergaderruimten 
en kantoorplekken.

SKG heeft de Wesley Methodist Church naar gro-
te tevredenheid geholpen met de financiering van 
de aankoop en de verbouwing van het pand. Ook 
heeft SKG de gemeente intensief geadviseerd bij de 
verschillende aspecten van het aankoopproces en de 
bouwplannen.

Voor veel kerkleden is het eigen kerkgebouw een 
droom die is uitgekomen. Dankbaar voor Gods  
Genade.

Ook in Den Haag
Net als in Amsterdam, was de Wesley Methodist 
Church Den Haag ook op zoek naar een eigen kerk-
gebouw. Na vele jaren op een huurlocatie, vond de 
kerkelijke gemeente een eigen pand door de aankoop 
van een voormalig kinderdagverblijf. Dit pand is  
omgebouwd tot kerkzaal met diverse nevenruimten. 

Ook hier kon SKG helpen met de financiering van de 
aankoop en de verbouwing. De officiële ingebruik-
name in Den Haag gebeurde een week eerder dan in 
Amsterdam.

EEN EIGEN KERKGEBOUW VOOR WESLEY

Kerkzaal Wesley Methodist Church Amsterdam



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.

  

BELANGRIJKE DATA ACCEPTGIRO

• 1 juni 2023: acceptgiro’s worden niet meer  
verwerkt.

• 1 maart 2023: het advies is om vanaf deze  
datum geen acceptgiro’s meer te verspreiden  
aan gemeenteleden.

• 1 februari 2023: SKG zal geen acceptgiro’s meer 
uitleveren aan gemeenten.

• Tot 1 februari 2023 levert SKG alleen nog  
acceptgiro’s zolang er voorraad is.

HELP, DE ACCEPTGIRO VERDWIJNT!

De acceptgiro stopt binnenkort landelijk als be-
taalwijze. Wat zijn de alternatieven? In dit artikel 
vindt u meer informatie, die uw college verder kan 
helpen.

Bestaande mogelijkheden:
Afhankelijk van het soort actie, zijn er verschillende 
andere betaalmethodes, zoals de overboeking via 
internetbankieren en de automatische incasso.  
Betalingen via iDEAL en iDEAL-QR zijn mogelijk met 
SKG Collect. 

Alternatieven:
Twee alternatieven voor de acceptgiro zijn de  
eenmalige incasso en de betaalinstructie. 
(a) Bij een éénmalige incasso wordt een éénmalige 

machtiging afgegeven om een bedrag te incasse-
ren van de rekening. Bij een herhaalincasso is het 
ook mogelijk gebruik te maken van de eerder afge-
geven algemene doorlopende incassomachtiging. 

De bestaande machtiging loopt dan door, maar 
ieder jaar (actie) bepaalt het gemeentelid opnieuw 
welk bedrag men wil geven. 

(b) Een brief met een acceptgiro wordt een brief met 
een betaalinstructie eronder. SKG stelt speciaal 
voor gemeenten en diaconieën verschillende 
voorbeelden van betaalinstructies gratis  
beschikbaar. U kunt zelf beslissen of u aan de  
betaalinstructie toevoegt: een QR-code, een  
iDEAL-QR-code óf als betalingskernmerk een deel 
van een OCR-regel.

Verdere ontwikkelingen:
SKG heeft afstemming met de PKN (LRP) en Hagru 
(Scipio) over verschillende andere mogelijkheden.  
Via SKG Nieuws en onze website informeren we u 
over de nieuwste ontwikkelingen.  
Meer uitgebreide informatie met voorbeelden  
van betaalinstructies, is te vinden via  
www.skggouda.nl/betalen/acceptgiro-verdwijnt/
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