Wat is de kerk u waard?

Het huishoudboekje voor 2014

Van 12 tot 26 januari wordt weer de jaarlijkse
actie Kerkbalans gehouden.

Hoe ziet ons huishoudboekje er uit? Wat
gebeurt er met uw financiële bijdrage voor de
Protestantse
Gemeente
Sittard
Grevenbicht?

“De kerk is een warme plek waar je God en
elkaar kunt ontmoeten” (Ds. Karin van den
Broeke, preses van de generale synode).

Uitgaven

Ieder jaar, als wij u benaderen met de actie
Kerkbalans, wordt u uitgenodigd om na te
denken over de vraag wat de kerk, de
Protestantse gemeente Sittard-Grevenbicht, u persoonlijk en heel concreet: dit jaar- waard is.
Hebt u de kerk misschien nodig om te volharden
in uw geloof? Is geloven zonder gemeenschap
niet te moeilijk, en wordt u daarin gesterkt door
het wekelijks bezoeken van de eredienst? Of is
de kerk voor u meer een ontmoetingsplek, om
samen te bidden en te vieren? Of komt u niet zo
vaak in de kerk maar vindt u het toch belangrijk
dat de plaatselijke gemeente er is, voor
belangrijke momenten in uw leven als doop,
huwelijk of rouw, of gewoon, dat het een goed
gevoel is dat de gemeente er is? Dat de
gemeente aandacht besteedt aan de zieken,
ouderen, en kansarme mensen, binnen de
gemeente en daarbuiten? Of misschien is de
kerk voor u wel een spiritueel en cultureel
centrum waar ook buiten de eredienst allerlei
initiatieven worden ontwikkeld op het gebied van
toerusting, zingeving, muziek…..
De protestantse gemeente Sittard-Grevenbicht
wil een levende gemeente zijn met veel
activiteiten naar binnen en naar buiten.
Daarvoor zullen we ook samen de geldelijke
middelen bijeen moeten brengen die nodig zijn
om de gemeente draaiende te houden.

Veel van onze kosten zijn vaste kosten: kosten,
die vastliggen en waar moeilijk op bezuinigd kan
worden, tenzij met grote gevolgen.
Voor 2014 is de begroting vastgesteld op
€217.500. Dit is vrijwel gelijk aan vorig jaar.
Salarissen.
De grootste post is die voor het pastoraat; de
predikanten die op bezoek gaan bij ouderen en
zieken, de zondagse diensten voorbereiden en
daarnaast de ‘motor’ zijn voor veel activiteiten in
de gemeente. Dan is er ook de koster die zorgt
dat alles op rolletjes loopt.
De personeelskosten van onze kerk worden in
2014 begroot op meer dan €147.000.
Onderhoud
Ook een hele grote post in onze uitgaven is het
onderhoud van het kerkgebouw.
De verwarming in de kerkzaal baart ons grote
zorgen en zal op termijn vervangen moeten
worden.
Ook al doen we veel zelf, de exploitatie van
gebouwen is kostbaar.
Het onderhouden van de Johanneskerk en de
begraafplaats kost in 2014 €45.000.
Verplichte afdrachten
Voor elk lid van de kerk vinden afdrachten plaats
naar
de
landelijke
kerk,
zoals
o.a.
lidmaatschapskosten (quota), solidariteitsfonds
en de landelijke ledenadministratie.
Voor administratieve kosten en verplichte
afdrachten is in 2014 bijna €15.000 begroot.
Overige kosten
Daarnaast zijn er natuurlijk kosten voor zaken
als jeugdwerk, de zondagse en speciale
diensten in onze kerk en het werk in de wijken.
De kosten van onze eigen kerkelijke activiteiten
wordt in 2014 slechts ongeveer €8.000 begroot.
En, net als vorig jaar, is dat verhoudingsgewijs te
weinig. Want juist die kerkelijke activiteiten
leggen de basis voor de toekomst van onze
gemeente.

Inkomsten

Uw bijdrage voor 2014.

Naast de vrijwillige bijdragen (kerkbalans,
collectes) ontvangen wij ook inkomsten uit
verhuur van onze kerkelijke ruimten, subsidies
en rente op ons spaargeld. Toch worden met
deze inkomsten de kosten niet gedekt en teren
we in op ons vermogen.

Kunnen we het tekort voor 2014 met zijn allen
wegwerken?
Als we dat met zijn allen willen zou dat moeten
kunnen. Maar dan moet iedereen bereid zijn om
meer te geven, met zijn allen zo’n € 35.000 per
jaar meer.

Rente inkomsten
Een tekort op de begroting gaat ten koste van
onze spaarpot, dus krijgen we ook minder rente.
Daarbij zijn inkomsten uit rente minder door
lagere rentes.
De rente is een wezenlijk deel van onze
inkomsten.

Wat betekent dat voor uw bijdrage?
Niet iedereen geeft natuurlijk evenveel, ook niet
als je het verschil in inkomen in aanmerking
neemt.
Of u meer zou kunnen geven en zo ja hoeveel,
kunnen wij niet beoordelen.
Daarom geven we een paar verschillende
handreikingen:

Verhuur en subsidies
De afgelopen jaren hebben we ons gelukkig
mogen prijzen met een aantal vaste en grote
huurders. Verhuren betekent inkomsten, maar
geeft ook verplichtingen naar de huurders toe,
die weer geld kosten.
Waar mogelijk probeert het College van
kerkrentmeesters subsidies te krijgen.
Dit jaar is helaas weer een aantal subsidies
gestopt of verminderd.
Vrijwillige bijdragen
De (vrijwillige) bijdragen maken ongeveer de
helft uit van de totale inkomsten.
Afgelopen jaar mochten we, dankzij uw
betrokkenheid bij onze kerk en uw financiële
inspanningen, bijna €125.000 aan toezeggingen
voor de actie Kerkbalans ontvangen. Ondanks
dat stevenen we toch af op een tekort van
± €33.000 in 2014.
Wat kunnen we besparen?
We proberen op allerlei manieren de kosten
omlaag te brengen door veel zelf te doen.
Voorbeelden zijn:
• Opknappen toiletgroep door vrijwilligers.
• Klein onderhoud zelf uitvoeren.
• Het onderhoud van de begraafplaats gebeurt
door medewerkers van de Ophovenerhof en
door vrijwilligers van onze gemeente.
Maar met die maatregelen alleen kunnen we de
begroting niet sluitend krijgen.
Aan de hand van het nieuwe beleidsplan zal
ook gekeken moeten worden naar andere
(ingrijpender)
maatregelen
om
het
huishoudboekje weer sluitend te krijgen en te
kunnen houden. Vooral dat laatste zal niet
eenvoudig zijn.

Als ieder gezin € 5, - per maand meer zou
geven, zou de begroting van 2014 sluitend
zijn.
In de folder van kerkbalans die we in januari bij u
langs brengen, staat de begroting meer in detail
en vindt u ook nog wat meer handreiking voor
uw bijdrage.
We hopen dat duidelijk is dat we ook voor 2014
weer een dringend beroep doen op uw financiële
bijdrage.

Veraf en dichtbij.
De diaconie is onderdeel van het kerkenwerk. Zij
heeft tot taak om te zien naar allen die hulp en
ondersteuning nodig hebben, veraf en dichtbij.
De inkomsten van Kerkbalans worden daar niet
voor gebruikt. De diakenen zamelen geld in door
collectes en acties, ook komen er giften binnen.
ZWO
(zending,
werelddiaconaat
en
ontwikkelingssamenwerking) valt ook onder de
diaconie. Tegelijk met deze actie Kerkbalans
wordt tevens uw geldelijke steun voor ZWO
gevraagd.
Hebt u vragen, neem dan contact op met het
College van Kerkrentmeesters
Bert Bosman (penningmeester)
Karolingenstraat 28, 6132 GA Sittard
tel.nr. 046 - 4514246
Sietse van der Sluis (voorzitter)
Thorbeckestraat 3, 6136 DC Sittard
046 – 4515016
Website: www.pgs-g.nl

