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Denk in mogelijkheden!
Met corona in ons midden, leven we in een lastige tijd.
Dit geldt zowel in privé, als voor het werk maar zeker ook
in de kerk. Al een half jaar voelen we allemaal de beperkingen.
Premier Rutte geeft ons nauwkeurig aan welke zaken we
niet moeten doen en waarmee we voorzichtig om moeten gaan. Thuis en op het werk hebben we het over het
algemeen wel aardig geregeld. Het valt niet altijd mee,
maar er is mee te leven.
Bij dit alles komt dan ook nog het werk in de kerk. Beperkingen worden gesteld aan aantallen kerkgangers, zingen
in de diensten, gebruik van kerkelijke gebouwen, het
geven van pastorale ondersteuning, enzovoort.

kerkelijk leven van uw gemeente. Kerkdiensten kunnen
in afgeslankte vorm gehouden worden, livestream van de
diensten is goed mogelijk en het pastoraat op gepaste
afstand is te doen.
Houden we als gemeente op een betrokken manier de
gemeenteleden in de gaten? Vergeten we geen mensen
die tussen wal en schip vallen?
Wat overigens geldt voor het gewone kerkelijke leven,
geldt ook aan de financiële kant. Het collecteren in de
diensten is momenteel lastiger. Een oplossing hiervoor is
het gebruik van de digitale mogelijkheden voor collecteren en geldwerving, zoals bijvoorbeeld de Appostel app.
Als de mogelijkheden worden benut, kan nog heel veel
in én rond de kerk gewoon doorgaan. Iets om dankbaar
voor te zijn!

Voor menig kerkbestuur kwam er organisatorisch veel op
hen af en zijn er gemeenten geweest waarbij het kerkelijk leven nagenoeg stil kwam te liggen. Praktisch lege
kerken, ongebruikte verenigingsgebouwen en predikanten die noodgedwongen alleen nog maar thuis konden
werken.
Toch is het belangrijk dat we met z’n allen moeten kijken
welke mogelijkheden we nog wel hebben om kerk te
zijn. Denken in mogelijkheden en niet in onmogelijkheden. Dit blijft belangrijk voor het hervatten van het
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DOWNLOAD NU UW EIGEN
APPOSTEL APP
U kunt Appostel gratis downloaden via de App Store
(Apple) of Google Play (Android). De nieuwe Appostel app is de opvolger van de Kerkgeld app en onderdeel van de kerkelijke webwinkel SKG Collect.

2) Als uw gemeente de app nog niet gebruikt, kunt
u binnen uw college de voordelen en mogelijkheden voor uw gemeente bespreken. Op de website
appostel.nl staat hierover meer informatie.

Met de Appostel app kunt u alle kerkelijke geldzaken
op één plek beheren. U kunt op een gemakkelijke manier bijvoorbeeld aan de collecten geven óf
collectebonnen bestellen. Daarnaast leest u, volledig
AVG-bestendig, onder andere nieuwsberichten, agenda en contactenlijst van uw gemeente. De Kerkgeld
app is nog tot medio november 2020 operationeel
en wordt daarna uitgefaseerd.

Hoe gaat de communicatie naar onze
gemeenteleden?
Om uw gemeenteleden te informeren, hebben
wij promotiemateriaal op onze website
www.skggouda.nl/skg-collect/appostel-app geplaatst.
Dit zijn onder andere een nieuwsbericht voor uw
website of kerkbode, een kleine poster en een
(digitale) folder over Appostel. Op deze manier kunt
u uw gemeenteleden informeren over de vernieuwde
app, zodat men altijd en overal betrokken is bij uw
kerkelijke gemeente.

Welke actie moeten wij als gemeente ondernemen?
1) Als uw gemeente de Kerkgeld app al gebruikt,
adviseren wij u om eerst zelf de Appostel app te
downloaden en (indien gewenst) aan te vullen
met bijvoorbeeld nieuwe doelen of nieuwsberichten. Vervolgens vraagt u de gemeenteleden om de
nieuwe app te downloaden. Bestaande gebruikers
van de Kerkgeld app kunnen hun huidige inloggegevens gebruiken. Het is niet nodig een nieuw
account aan te maken.

TER NAGEDACHTENIS AAN DEBBIE BLOM
In de maand mei zijn we opgeschrikt door het plotseling overlijden van onze geliefde en gewaardeerde
collega Debbie Blom. Debbie kenmerkte zich als een
trouwe, humorvolle en zeer correcte collega. Zij was
werkzaam op de afdeling Creditgelden en Betalingsverkeer en heeft menig klant te woord gestaan en
hulp geboden bij allerlei vragen.
Bijna 40 jaar lang heeft ze voor de stichting mogen
werken. Ze is altijd een vaste, waardevolle kracht
geweest en heeft mogen bijdragen aan waar SKG nu
staat. Debbie is 61 jaar geworden. We zullen haar
missen.

UW ADMINISTRATIE NOG SNELLER VERWERKT
Gemeenten en diaconieën die gebruik maken van
LRP of Scipio Online hebben al de mogelijkheid
om SKG te machtigen digitale rekeningafschriften
automatisch te versturen naar LRP of Hagru. Deze
gratis optie is nu uitgebreid voor gemeenten die
gebruik maken van Twinfield. De laatste testen
worden op dit moment afgerond en eind september
is de koppeling beschikbaar.

Eenmalig activeren via SKG Online
Via SKG Online geeft u op eenvoudige wijze eenmalig aan SKG en Twinfield een digitale machtiging
om de rekeningafschriften voortaan automatisch te
versturen. In SKG Online ziet u bij uw rekeningen een
grijs sterretje staan. Als u hierop klikt, start u een procedure waarmee de SKG Online omgeving gekoppeld
wordt met die van Twinfield.

Efficiëntie en continuïteit
Door de koppeling kan het aantal handmatige
handelingen worden beperkt en de continuïteit
worden verhoogd. Tijdens vakantie of ziekte worden
de afschriften gewoon verwerkt. De gebruiker blijft
vanzelfsprekend inhoudelijk verantwoordelijk voor
de verwerking.

Daarna moet nogmaals een procedure gestart worden om een (Twinfield) administratie aan een rekening-courant te koppelen. Eind september wordt in
SKG Online een beschrijving geplaatst waar stap voor
stap wordt uitgelegd hoe dit werkt.

ONLINE

Foutloze verwerking
Door de automatische SKG-koppeling met Twinfield
voorkomt u kansen op foutieve verwerking.
Ook bespaart u tijd doordat de administratie sneller
is verwerkt.

KINDEROPPAS IN DE KLUIS
Op zondag 5 juli 2020 is het nieuwe kerkgebouw
van De Gereformeerde Kerk (hersteld) Dalfsen officieel in gebruik genomen. Na een zoektocht kwam
de gemeente in 2019 het voormalige Rabobank
gebouw op het spoor. Na een verbouwing van ruim
een half jaar is het pand geschikt gemaakt voor het
houden van kerkdiensten.
Fijne samenwerking
De bouwcommissie heeft, in opdracht van de kerkenraad, de aankoop en verbouwing geregeld. Met
een landelijke rondgang, allerlei acties van gemeenteleden én een financiering via SKG, is het mogelijk
gebleken om alle plannen te realiseren. De heer F.W.
Velthuis, secretaris van de bouwcommissie, geeft aan
dat het tot stand komen van de financiering bij SKG
keurig is verlopen. “Alle zaken waren perfect geregeld,
er was een fijne samenwerking en complimenten voor
de afwikkeling.”
Kluis
Drie uitgangspunten hebben bij de verbouwing een
belangrijke rol gespeeld, namelijk het licht, de lucht
en het geluid. Het pand dat in de jaren ’80 onder architectuur is gebouwd, is met behoud van een aantal

authentieke elementen verbouwd. De kluis, waar
vroeger de rijkbedeelde Dalfsenaren hun bezittingen
veilig konden opbergen, is nu de kinderoppasruimte
geworden. Met zwaar materieel is een ware kluiskraak
uitgevoerd om een raam en een deur te maken in de
40 cm dikke gewapende betonmuur.
Geldwagen
Het dak is geheel gerenoveerd en opgehoogd met
een ramenbalustrade wat veel licht en ruimte in de
kerkzaal geeft. De ruimte waar tot voor kort de geldwagen geparkeerd kon worden, is verbouwd tot een
extra vergaderzaal. Er is een nieuw ventilatiesysteem
aangelegd. Door aanpassingen in het plafond en de
wandafwerking is de akoestiek geoptimaliseerd.
Met de hulp van veel vrijwilligers en met de inzet van
veelal lokale ondernemers is het een prachtig onderkomen geworden, waar nu gekerkt en vergaderd kan
worden.

De Gereformeerde Kerk (hersteld) Dalfsen

FUSIE SKG EN PDKN
Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG) en stichting Protestants Diaconaal Krediet Nederland
(PDKN) zijn op 1 september 2020 gefuseerd.
Helpen
In 2006 werd PDKN opgericht. Het doel van deze
stichting was om binnenlandse diaconale projecten te financieren met geld van plaatselijke diaconieën. Ruim 30 projecten werden in de loop van de
tijd gefinancierd. Diaconieën konden aangeven in
welk project zij wilden investeren en werden op de
hoogte gehouden van het betreffende project. Veel
mensen werden op deze wijze indirect door de
PDKN geholpen: helpen waar geen helper was.
Veranderende wetgeving
Door onder andere de veranderende wetgeving
(zoals de transitie in de zorg), werd het voor
diverse projecten lastig hun begroting sluitend
te krijgen en te houden. Bovendien werden de
administratieve lasten vaak dermate hoog en
arbeidsintensief dat verschillende initiatiefnemers
afhaakten of dreigden af te haken. Alles bij elkaar
groeide het aantal projecten dat is gestopt met
de activiteiten waardoor leningen zijn afgelost.
Het gevolg hiervan was dat de inkomsten voor de
PDKN zodanig minder werden dat het bedrijfseconomisch niet meer verantwoord was zelfstandig
door te gaan.
Kleine synode
Omdat de werkzaamheden van PDKN voor het
grootste gedeelte al gedaan werden door SKG, was
het een logische stap de gehele bedrijfsvoering
van PDKN in te schuiven bij SKG. Om dit mogelijk
te maken, zijn de statuten van SKG aangepast.
Op deze wijze blijven de financieringen van de
bestaande projecten in PDKN ongewijzigd doorlopen. Door de besturen van PDKN en SKG is het
fusievoorstel voorgelegd aan de kleine synode van
de PKN. In de vergadering van juni 2020 is door
de kleine synode het besluit genomen om beide
stichtingen te fuseren.
Nieuwe projecten
Op 1 september jl. zijn de aktes bij de notaris
getekend. SKG heeft zowel de projecten als de
diaconieën hierover geïnformeerd. SKG blijft de
belangen van de projecten behartigen. Ook voor
de financiering van nieuwe diaconale projecten
gaan wij graag met u in gesprek.
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