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en in ieder geval een groot aantal gemeenteraadsleden, kent en dat zij jullie kennen.

In veel burgerlijke gemeenten zijn verkiezingen
gehouden. Veel oude raadsleden ruimden het veld en
voor hen kwamen er nieuwe terug. In veel plaatsen is
men nu bezig met coalitievorming. Voor wethoudersposten een ware stoelendans.

Een goed netwerk is vaak mede bepalend voor
succes. Je hebt beter begrip voor elkaar, hoeft elkaar
weinig uit te leggen en het is makkelijker om een
gezamenlijk doel na te streven. Besef daarbij dat een
goed netwerk ook voor de wethouders en raadsleden
zelf belangrijk is!

U vraagt zich wellicht af wat het bovenstaande te
maken heeft met een kerkelijke gemeente?
Misschien direct niet zoveel, maar indirect heeft dit
voor uw kerkelijke gemeente zeker gevolgen.
Een college van kerkrentmeesters krijgt vroeg of laat
te maken met de plaatselijke burgerlijke overheid.
Denk maar eens aan het verkrijgen van een omgevingsvergunning bij de bouw of verbouw van een
kerkelijk gebouw. En wat denkt u van bijvoorbeeld de
parkeerproblematiek rondom uw kerk!
Het college van diakenen zal bij het uitvoeren van het
plaatselijk diaconaat te maken krijgen met mensen op
het gemeentehuis die zich bezighouden met de uitvoering van de WMO. Ook bij de schuldenproblematiek is een goede samenwerking tussen de diaconie
en de plaatselijke burgerlijke overheid van essentieel
belang.

Bovendien hebben we als kerk niet alleen de taak
om intern-kerk te zijn, maar we zijn ook geroepen om
als kerk in de maatschappij te bewegen. In dergelijke
netwerken kunnen we laten zien dat een kerkelijke
gemeente ook zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid kan en wil dragen.
Kerkelijke en burgerlijke gemeenten kunnen meer
met elkaar doen dan menigeen denkt. Vinden partijen
dat dit op gespannen voet staat met de scheiding van
kerk en staat, dan begrijpt men niets van de kerk en
wellicht ook niet de daadwerkelijke functie van de
staat.

Wanneer een kerkelijk college functioneel te maken
krijgt met de burgerlijke gemeente helpt het vaak dat
je de mensen kent met wie je zaken moet doen. Zorg
daarom dat je als kerkelijke gemeente de wethouders,
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COLLECTEBONNEN
BESTELLEN BIJ DE BUSHALTE
Hoe zorgt u er voor dat uw gemeenteleden gemakkelijk geld geven, bestellingen doen én de actualiteiten van uw gemeente volgen? Met uw eigen
Kerkgeld app! In een korte informatiefilm op de
website van SKG ziet u wat de mogelijkheden zijn.
De Kerkgeld app is een gratis onderdeel van de
kerkelijke webwinkel SKG Collect.
Geldzaken
Naast het eenvoudig overmaken van giften voor
lokale en landelijke doelen, kunt u in de app makkelijk bestellingen plaatsen, zoals collectebonnen.
Het betalen kan onder andere via iDEAL of incasso.
Het is ook mogelijk om digitaal collectegeld te geven
tijdens de kerkdiensten (handig voor kerkradioluisteraars). De nieuwe betaaloptie “Tegoed” is daarvoor
heel geschikt. De gebruiker kan van te voren een
tegoed aankopen en tijdens de dienst eenvoudig
digitaal een gift doen.

Nieuwsberichten
Uw gemeentelid heeft met de app de kerk altijd
dichtbij. Met de nieuwsberichten en agenda is men
snel op de hoogte van de actualiteiten van uw kerkelijke gemeente. Na het stoppen van de app Protestant is de Kerkgeld app een prima alternatief met
de mogelijkheid om nieuws en geldzaken te combineren. De app is een goede aanvulling op bestaande
communicatiemiddelen van de gemeente, zoals het
kerkblad en de website.
Korte video
In één minuut maakt u kennis met de Kerkgeld app.
De video is te vinden via https://www.skggouda.nl/
skg-collect/kerkgeld-app; Kies op deze pagina voor
“Informatiefilm Kerkgeld app.”

SKG ONLINE
Als een trein rolt SKG Online door en er komen
steeds meer en mooiere ‘wagons’.
Deze beeldspraak duidt op de vele aanpassingen,
verbeteringen en uitbreidingen van de functionaliteit.
Dit is vooral ook te danken aan u als gebruiker. Met
uw opmerkingen, vragen en wensen kunnen we SKG
Online zo maken dat u er het meeste gemak van
heeft. Uiteraard moeten de aanpassingen wel voor
zoveel mogelijk gebruikers toegevoegde waarde
hebben.
We hebben bijvoorbeeld aan exportformaten van de
rekeningafschriften gesleuteld. Onze gedachtegang

bleek anders dan die van meerdere gebruikers. Hierdoor is nu ook de mogelijkheid ontstaan om van een
rekeningafschrift een CSV-bestand te maken.
Ook de inhoud van de diverse exportformaten is
diverse keren gewijzigd. Veel klanten vroegen bijvoorbeeld om een zelfde volgorde van de mutaties
als die van de mutaties op een rekeningafschrift. Het
is nog niet helemaal helder of alle exportformaten nu
naar wens zijn. We horen, zo nodig, graag uw reacties.
Daarnaast zijn er de laatste maanden nogal wat
cosmetische verbeteringen aangebracht die ervoor
zorgen dat het werken met SKG Online makkelijker
en overzichtelijker is geworden.

ONTWIKKELINGEN SKG COLLECT
EN KERKGELD APP IN 2018
SKG Collect en de Kerkgeld app worden continu doorontwikkeld op basis van wensen van gemeenten,
actuele ontwikkelingen en wettelijke vereisten. Op verzoek van gemeenten is onlangs de mogelijkheid
gerealiseerd om een “Tegoed” aan te kopen. Het gemeentelid kan dan bijvoorbeeld collectes betalen vanuit het “Tegoed”. Het is in feite de digitale vorm van collectebonnen en –munten.
De komende periode komen de volgende punten aan
de orde:
• Een aantal verfijningen om de gebruikersvriendelijkheid te verhogen.
• Groeperen van nieuwsberichten en koppelingen
met andere websites op basis van rss-feeds. De
gemeente kan aangeven welke nieuwsberichten
getoond moeten worden en in welke volgorde. Het
gemeentelid kan kiezen welke hij/zij daarvan wil
zien. In een wijkgemeente kan een gemeentelid
bijvoorbeeld aangeven, dat alleen de nieuwsberichten van de eigen gemeente te zien zijn.
• Koppeling met Kerkomroep of Kerkdienstgemist.
Het gemeentelid kan dan via SKG Collect en/of
Kerkgeld app de dienst bijwonen en is in de gelegenheid om een gift of bijdrage te doen.

• Aanmaken en lezen van een QR-code. Dit maakt
het mogelijk om een QR-code te printen, bijvoorbeeld op het formulier Actie Kerkbalans of in een
e-mail. De gemeente kan het toezeggingsformulier
persoonlijk bezorgen, maar geeft het gemeentelid
wel de mogelijkheid om een digitale toezegging te
doen, die automatisch verwerkt wordt.
Promotie
De gemeenteleden kunnen de Kerkgeld app downloaden op de smartphone of tablet met onderstaande QR-code, mits uw gemeente SKG Collect gebruikt.
Op onze website https://www.skggouda.nl/skg-collect/kerkgeld-app staat meer promotiemateriaal,
zowel voor de gemeente als voor de gemeenteleden.
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WAT DOEN WIJ MET UW FEEDBACK OVER SKG COLLECT!
Onze kerkelijke webwinkel bestaat sinds 2010 en
de Kerkgeld app ruim 1,5 jaar. Dankzij de vragen en
reacties van gebruikers zijn de mogelijkheden in de
webwinkel en de app steeds verder uitgebreid.
Het is goed om te schetsen hoe SKG de doorontwikkeling van de webwinkel SKG Collect en de bijbehorende Kerkgeld app in de praktijk vorm geeft. Van de
gebruikers ontvangen we diverse reacties, waaronder
verbeterpunten. Dit helpt ons om de webwinkel en
de app nog beter aan te laten sluiten bij de kerkelijke
gemeenten.
Wensen
Onze stichting heeft vanaf het begin een samenwerkingsverband met een extern bedrijf, dat SKG Collect
en de Kerkgeld app voor ons host en doorontwikkelt.
De verbeterpunten verzamelen wij onder de term
“wensen”. Foutmeldingen worden zo snel mogelijk
opgelost.

Periodiek prioriteert SKG alle verbeter- en ontwikkelpunten op basis van, onder andere, de impact op het
gebruiksgemak, hoe vaak een wens is aangedragen en
het beschikbare budget. In overleg met het externe
bedrijf wordt vervolgens een jaarplanning gemaakt.
Daarnaast is er periodiek overleg met de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland
(LRP) en Hagru (Scipio) om de functionaliteiten en het
tijdspad op elkaar te laten aansluiten.
Voor iedereen
Bij alle aanpassingen en aanvullingen wegen we
mee, dat de verbetering voor de meeste gebruikers
toegevoegde waarde moet hebben. Wat voor een
gemeente een prima uitkomst is, zal voor een andere
gemeente niets toevoegen. “Zoveel mensen, zoveel
wensen” is het gezegde.
We blijven u uitnodigen om uw feedback te geven.
Voor uw eigen gemeente, maar ook in het voordeel
van de andere kerkelijke gemeenten.

BEURS IN DE KERK
Dit jaar werd de jaarlijkse Kerkenbeurs voor het
eerst op twee plaatsen gehouden, in Drachten en
in Breda. Deze beurs is vooral interessant voor
kerkrentmeesters, kosters en kerkenraden. SKG was
de enige financiële instelling op deze beurs.
Noord en Zuid
Op 23 en 24 maart was de beurs in het Fries Congrescentrum in Drachten. Namens SKG waren Janny Buijze
(binnendienst) en Bertil Prins (buitendienst) aanwezig. In de Grote Kerk in Breda werd op 6 en 7 april de
Kerkenbeurs Zuid gehouden. Onder het orgel waren
Susan van de Werken, Miranda de Leeuw den Bouter
(beide binnendienst) en André Boer (buitendienst) in
de stand van SKG te vinden. Bezoekers hadden vooral
belangstelling voor de Kerkgeld app en informatie
over financieren bij SKG.
Beurs in de kerk
Op zaterdag 7 april in Breda werden de bezoekers
en standhouders tweemaal verrast door een klein
orgelconcert. In 1429 is er in een geschrift al sprake
van een orgel in de Grote Kerk. Het hoofdorgel is in
1969 gebouwd door de firma Flentrop. Het is na vele
restauraties, uitbreidingen en verbeteringen één van
de grotere kerkorgels van Nederland. Het heeft de
kleuren van het huis Nassau, blauw en goud en behoort tot de grootste 4-klaviers mechanische instrumenten in Zuid-Nederland. De lunchpauzeconcerten
op dit prachtige orgel zijn voor dagtoeristen en voor
winkelend publiek dat even een (muzikaal) rustmoment zoekt een bekende publiekstrekker.
Geloofsgesprekken
De combinatie van een Kerkenbeurs en het kerkgebouw zorgde er voor dat sommige standhouders
goed konden laten zien wat zij voor een kerkgebouw
kunnen betekenen, zoals bijvoorbeeld met belichting.
De entourage van het monumentale kerkgebouw
nodigde ook uit om, naast de stoffelijke zaken, met
elkaar te praten over de geestelijke zaken van het
kerk-zijn. Zo waren er bijzondere geloofsgesprekken
op de beurs.
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