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‘Bezint eer gij begint’

van alles overhoop halen en niet tot effectieve oplossingen komen.

Ergens mee beginnen kan een uitdaging op zich zijn.
Je hebt mensen, die het moeilijk vinden ergens aan te
beginnen, soms met niet aanwijsbare redenen.

Een ander voorbeeld komen we tegen bij het voeren
van algemeen beleid. We komen daar dezelfde categorieën tegen. Beleid wordt er nauwelijks gemaakt, laat
staan uitgevoerd.

Er zijn ook mensen die zeggen, dat ze ergens mee
begonnen zijn, maar het nooit afmaken. Jammer van de
tijd die er ingestoken werd. Het resultaat is hetzelfde
als de mensen die nooit begonnen waren. Een derde
categorie mensen begint met veel enthousiasme en
komt erachter dat de processen die doorlopen moeten
worden heel wat weerbarstiger zijn dan verwacht. Bezinning vooraf zou geleid hebben tot echte resultaten.
Omdat de kerk uit mensen bestaat is dit ook herkenbaar in de kerkelijke gemeenten.
Zonder bezinning gaat het vaak op veel fronten fout.
Het maakt daarbij niet uit om welke zaken het gaat. Met
het geven van enkele voorbeelden zal ik mij beperken
tot twee situaties die SKG in de praktijk tegenkomt.

Komen we dan geen colleges tegen die eerst bezinnen
en vervolgens beginnen?
Gelukkig wel. Bij veel colleges gaat dit best goed. Er
wordt daar goed gekeken naar de consequenties van te
nemen besluiten. Niet alleen op de korte termijn, maar
zeker ook op de lange termijn. Gezocht wordt naar het
nodige draagvlak binnen een kerkelijk gemeente; nut
en noodzaak wordt voldoende duidelijk gemaakt. Als
dat rond is kan men met een gerust hart beginnen.
Herkent u dat het in uw gemeente beter kan? Dan zou
een goed voornemen voor het nieuwe jaar kunnen zijn,
dat u eerst bezint en dan begint.

Wat doet een kerkelijke gemeente wanneer er rendement gehaald moet worden op kerkelijke gelden
wanneer de exploitatie van de betreffende gemeente
hiervoor afhankelijk is?
SKG komt “nietsdoeners” tegen, met als gevolg dat
er grote tekorten ontstaan in een begroting. SKG ziet
ook colleges die veel vergaderen over rendementen
die noodzakelijk gemaakt moeten worden, waarna de
wagen stil komt te staan. Ook ziet SKG collegeleden die
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LAGE RENTE, RISICO
EN ETHIEK
Omdat in 2014 de economie door de lage inflatie
stil dreigde te vallen, heeft de Europese Centrale
Bank (ECB) maatregelen genomen. Hierdoor is de
daling van de rente versneld. De ECB verlaagde de
rente zodanig dat banken rente moeten betalen
voor geld dat ze bij de ECB stallen. Tegelijk kocht de
ECB enorme hoeveelheden obligaties op. Hierdoor
hebben we in Europa al een aantal jaar te maken
met lage marktrente.

Risico
Wat dan te doen met het overtollige kerkgeld? In de
jacht op rendement hebben sommige kerken zich
laten verleiden tot beleggingen met een (te) hoog
risico. Hierdoor zou in theorie de continuïteit van
een kerkelijke gemeente gevaar kunnen lopen. Het
is daarom goed om in deze tijden vast te houden aan
een beleid dat passend is voor de kerkelijke gemeente.

Voor- en nadelen
Deze lage marktrente heeft als voordeel, dat kerkelijke gemeenten die willen investeren kunnen
profiteren van de historisch lage rente. Een nadeel
is dat kerken met spaargeld voorheen bijvoorbeeld
een deel van de predikantsplaats konden financieren met de renteopbrengsten. Dit is vandaag helaas
wel anders. Ze ontvangen nauwelijks rendement en
moeten in de toekomst misschien wel betalen voor
het aanhouden van een spaarrekening.

Ethiek
In de zoektocht naar rendement hebben kerken tegelijk de morele plicht om te letten op de gevolgen van
hun beleggingsbeleid. Met andere woorden doen we
ethisch gezien wel de goede dingen met het kerkgeld? Dit moet in ieder geval een aspect zijn om mee
te nemen in de overwegingen.

RENTE BESPAREN DOOR OVERSLUITEN
Heeft u nog een hypothecaire lening bij een commerciële bank? Dan kan oversluiten naar SKG voor u
mogelijk geld besparen.
Bij de afloop van de rentevastperiode van de lening
krijgt u een verlengingsvoorstel van uw bank voor
een nieuwe periode. Op dat moment zult u ongetwijfeld kijken naar de mogelijkheden van oversluiten.
Als u de actuele leningtarieven van SKG naast dit
voorstel legt, zult u ontdekken dat SKG in veruit de
meeste gevallen een scherper tarief heeft.
Terugverdienen
Ook als de rente nog een paar jaar vast staat, is het
interessant om te berekenen of de eventuele boeterente snel terug te verdienen is. Sommige commerciële banken zijn zelfs bereid om geen boeterente te
berekenen als de kerkelijke gemeente de financiering in z’n geheel aflost.

Verstand van kerkelijk financieren
Uw hypothecaire lening is bij SKG in vertrouwde
handen. Onze accountmanagers zijn dagelijks bezig
met het financieren van kerkelijke gemeenten en
aanverwante instellingen. U kunt hierbij denken aan
financieringen voor kerk- en verenigingsgebouwen
en pastorieën. Door de jarenlange ervaring, de kennis
van actuele zaken en het leveren van maatwerk kan
SKG u een lening bieden met scherpe tarieven en
gunstige voorwaarden.
Neem gerust contact op en vraag naar de mogelijkheden.

DIACONAAL INVESTEREN IN OUDERENHUISVESTING
In de ouderenzorg is afgelopen jaren veel veranderd. De ons bekende bejaardentehuizen werden
in korte tijd ontmanteld. Als motivatie wordt gebruikt, dat de ouderen door intensievere thuiszorg
langer in hun oude vertrouwde woonomgeving
zouden kunnen blijven. Qua kosten betekende dit
voor de overheid een enorme besparing. Of de
politiek alle consequenties heeft overzien valt te
betwijfelen.
Een aspect dat in ieder geval te weinig aandacht
heeft gekregen is de mogelijke vereenzaming van ouderen. Veel ouderen vonden in het verzorgingshuis
weer een nieuw thuis. Nieuwe contacten werden gelegd en er werden allerlei activiteiten georganiseerd.
Nu komt het voor dat ouderen nauwelijks meer hun
eigen huis uitkomen. De dagelijkse aanspraak is de
thuiszorg, die alleen maar het hoogst noodzakelijke
kan doen en nauwelijks tijd heeft om sociale contacten te onderhouden.

Verschillende kerkelijke gemeenten zien deze nood
ook in hun omgeving ontstaan en denken er over
na of zij die rol weer zouden kunnen opnemen. Een
voorbeeld is het oprichten van een woonvoorziening voor ouderen, waarbij een stukje eenzaamheid
weggenomen kan worden, wat bijdraagt aan meer
levensvreugde.
SKG is met een aantal kerkelijke gemeenten in
gesprek geraakt hoe deze ouderenhuisvesting vorm
zou kunnen krijgen en op welke manier je dit kan
financieren. Misschien herkent u deze zorg ook in
uw gemeente en hebt u ideeën om iets aan ouderenhuisvesting voor de ouderen te gaan doen. SKG
denkt graag met u mee.

KERK AAN HET LINT: TWEE KERKEN, ÉÉN KERKGEBOUW
Op zaterdag 14 september 2019 werd het nieuwe
kerkgebouw Kerk aan het Lint officieel in gebruik genomen. Door een bijzondere samenwerking tussen
de Nederlands Gereformeerde Kerk RijnWaarde en
de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Leidsche Rijn
is dit tot stand gekomen. Beide kerkgenootschappen
houden in het nieuwe kerkgebouw hun zondagse
erediensten.
Voor iedereen in de wijk
Door het open karakter van de nieuwbouw willen
beide gemeenten laten zien, dat de kerk een open
plek is voor iedereen in de wijk. SKG is in een vroeg
stadium betrokken in de plannen voor het nieuwe
kerkgebouw. De heer Armijn Eikelboom blikt terug op
het bouwproces:
“De wijk Leidsche Rijn is de afgelopen 10 jaar gegroeid tot een grote suburb bij Utrecht. Vanwege de
diversiteit in bouw, aantrekkelijke parken en nabijheid van Utrecht is het een populaire woonplek voor
jonge gezinnen, expats en autochtonen. Tussen GKV
Leidsche Rijn en NGK RijnWaarde bestaan al vanaf
het ontstaan van Leidsche Rijn innige banden. Beide
kerken kennen samen inmiddels zo’n 600 betrokkenen, een aantal dat in de afgelopen jaren sterk

gestegen is. Voor een gebouw hebben we zo’n 7 jaar
geleden de handen ineen geslagen. Aanvankelijk nog
in de vorm van dromerige plannen, inmiddels werkelijkheid.”
Maatwerk financiering
“Het was vanaf het begin helder, dat het een gebouw
moest zijn midden in de wijk: zichtbaar en toegankelijk, waarin merkbaar is dat Christus leeft en oog heeft
voor mensen van nu. Het bouwproces heeft flink wat
tijd en energie gevergd. Rond de financiering hebben
we diverse bronnen weten aan te boren. Een belangrijke daarvan was SKG. Prettig is, dat SKG begrijpt wat
financiering van een kerk met zich meebrengt en dat
ook voor ons heeft vertaald in maatwerk”, aldus de
heer Eikelboom.
Naam
De Kerk aan het Lint is fraai gelegen aan het Maximapark. De naam geeft aan, dat het gebouw te vinden
is aan het voor iedereen in Leidsche Rijn bekende
“Lint”. Dit is een lang wandel- en fietspad, dat de hele
wijk met elkaar verbindt.

Kerk aan het Lint, Leidsche Rijn

DIGITALE ACTIE
KERKBALANS 2020
GEMIST?
Uw gemeente is ongetwijfeld hard aan het werk
met de voorbereidingen voor Actie Kerkbalans
2020. Naar aanleiding van het artikel in het
herfstnummer van SKG Nieuws over de ervaringen van de Protestantse Gemeente Barneveld,
heeft u misschien gedacht aan de mogelijkheden
om deze actie te digitaliseren.
Voorbereidingen
Om dit goed te kunnen doen, moet u het nodige
voorbereiden. Denk bijvoorbeeld aan het inrichten
van een webwinkel in SKG Collect en de verwerking hiervan, die goed gestroomlijnd moet worden. Actie Kerkbalans 2020 is inmiddels dichtbij
en het is in veel gevallen niet verstandig om nú
nog met het digitaliseren te starten. U kunt wel in
de komende actie een begin maken en voorbereidingen treffen voor het hierop volgende jaar.
U heeft bijvoorbeeld e-mailadressen van uw
gemeenteleden nodig om de digitale Actie
Kerkbalans via het LRP te doen. Door deze op het
formulier Actie Kerkbalans 2020 op te vragen,
begint u met het zetten van de eerste stap naar
digitalisering voor 2021.

KALENDER 2020
Ook SKG wil steeds meer duurzaam gaan werken.
Daarom is er vanaf deze editie van SKG Nieuws
een andere verpakkingsfolie gebruikt die beter
te recyclen is. Ook ontvangt u bij dit nummer niet
automatisch een kalender voor het jaar 2020,
zoals u dat van ons gewend bent. Dit om te
voorkomen dat de kalender ongebruikt in de
papierbak verdwijnt.
Wij sturen u de kalender 2020 alsnog graag toe.
Maak dit aan ons kenbaar via een e-mail naar
info@skggouda.nl, met als onderwerp Kalender
2020. Vermeld in de e-mail de adresgegevens waar
u de kalender wilt ontvangen.
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