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met elkaar daar 
gaat het om
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Geef vandaag voor de 
kerk van morgen

Het jaar 2020 verliep voor niemand zoals verwacht en gaat nie-
mand vergeten. Het coronavirus sloeg genadeloos toe en houdt 

nog steeds de complete wereldbevolking in zijn greep. Deze crisis 
raakt iedereen en organisaties ongekend.

Zo ook onze hervormde gemeente in 
Woerden. Veel inkomsten, zoals huur 
en collecten, vielen ver terug. Ook zijn 
in verband met de coronamaatrege-
len veel kosten gemaakt. Als College 
van Kerkrentmeesters hebben we 
dan ook voor 2021 een duidelijke pas 
op de plaats gemaakt wat betreft de 
uitgaven. 

Desondanks zijn wij dankbaar dat dit 
jaar alle vier de predikantsplaatsen 
vervuld mochten worden en dat door 
de inzet van vele gemeenteleden 
in vaak moeilijke omstandigheden 
veel kerkelijk werk in deze corona-
tijd doorgang kon vinden. Soms op 
een andere manier. Maar creativiteit 
bracht vaak het beste boven.

Gezien de financiële positie en de be-

groting 2021, met een groot tekort on-
der de streep, moeten we als gemeen-
te gezamenlijk de uitdaging aangaan 
om dit alles ook in de toekomst nog 
mogelijk te maken. Uw bijdrage voor 
actie Kerkbalans hebben wij harder 
nodig dan ooit, onder het motto: ‘Geef 
vandaag voor de kerk van morgen’.

Laten we ons inzetten voor een sta-
biele financiële situatie. Zodat het ge-
meentewerk in de volledige breedte 
kan blijven bestaan. En dat ook in 
Woerden de lofzang gaande wordt 
gehouden en Gods Woord verkondigd. 
Helpt u ons zorgen dat dat kan en 
mogen wij op u rekenen?

Riné Bos
Voorzitter College  
van Kerkrentmeesters



‘Verbonden zijn met 
elkaar daar gaat het 
om’
De huiskringen in wijk Centrum-Oost 
tellen dit jaar niet minder dan 160 
trouwe deelnemers. Suzanne van 
Dam (51 jaar) is een van de drijvende 
krachten achter de samenkomsten. 
Ze voelt zich geroepen om zich zo in 
te zetten voor verbondenheid binnen 
de kerk.

,,Dat ik dit werk ben gaan doen is het werk 
van de Heilige Geest, dat geloof ik en voel 
ik zo. Ik voelde me aangesproken door de 
oproep in 2019 om aan te sluiten bij de 
huiskringencommissie. Ik heb me mede 
opgegeven omdat er zo veel is gebeurd in 
onze gemeente afgelopen jaren. Waar-
onder verdriet en pijn in onze gemeente 
door een tijd lang predikantloos zijn. Het 
is juist in die tijd en in deze tijd met corona 
zó belangrijk om verbonden te blijven met 
elkaar. God gebruikt mijn talenten om 
daarbij te helpen. Ik geloof heel sterk in 
het bij elkaar blijven als gemeente. In de 
kringen delen we als kleine cellen binnen 
het geheel onze levens met elkaar. Juist 
in deze wereld waar zoveel zorgen zijn 
vanwege het gebrek aan verbondenheid, is 
er behoefte aan meer samenkomsten dan 
alleen de kerkdienst op zondag.

Vorig jaar hadden we 120 deelnemers, dit 
jaar zijn dat er 160 en het mogen er wat 
mij betreft nog meer worden. Ooit sloot 
ik 25 jaar geleden zelf ook zo aan als 
nieuwkomer in de gemeente Woerden. En 
dat zien we ook nu weer: volop nieuwe 
gezichten. We leren elkaar kennen. Eens 

per maand komen we samen en praten 
we tijdens een door de predikanten en 
gespreksleiders voorbereide avond. Vorig 
jaar stond Jeremia centraal, dit jaar is dat 
de Heilige Geest. Van oktober tot april 
praten we in groepjes. Die zes samenkom-
sten vinden dit jaar in ruimtes van de kerk 
plaats, zodat we ons kunnen houden aan 
de coronamaatregelen. Normaal komen 
we thuis samen, vandaar ook de naam 
‘huiskringen’.

Corona heeft er voor gezorgd dat we op 
onze grondvesten schudden. Waar vertrou-
wen we op in deze wereld? In die verwar-
ring mogen we vertrouwen dat er Iemand 
is die alles in handen heeft. Daardoor 
weten we dat het hoe dan ook goed komt. 
Wij denken in onze eigen kleine kring na 
over de Heilige Geest en zo komt die ons 
leven binnen. Je leert zoveel van elkaar. 
Want het gaat niet om je dure auto, mooie 
huis of je interessante baan. Verbonden-
heid, daar gaat het om, via Gods woord.”

Suzanne van Dam 
Coördinator van de huiskringen  
van Centrum-Oost



‘De vanzelfsprekendheid voorbij’
Tijdens zijn opvoeding in de Alblasserwaard was de centrale plek van de kerk 
in de samenleving vanzelfsprekend. Als predikant in Alkmaar en Barendrecht 
ervaarde dominee Jan Willem Stam (37) dat die vanzelfsprekendheid voorbij 
was. Ook in Woerden ziet hij die nieuwe rol van de kerk in mensenlevens als 
de grootste uitdaging.

,,De wereld verandert in hoog tempo. En 
de kerk verandert mee. Ook in Woerden. 
Ook al zijn wij een ‘kerkelijke’ stad, met 
veel kerken en veel actieve betrokken 
leden. Ik vind het een voorrecht en uitda-
ging om in zo’n context te mogen werken 
en hoopte ook om eens in zo’n gemeente 
te staan. 

Maar ook in Woerden zijn we de van-
zelfsprekendheid voorbij. Ook hier krijgt 
de kerk een andere plek. We vragen ons 
steeds meer en vaker af wat de kerk te 
bieden heeft, naast de vele opties die we 
hebben in het leven: vrienden, familie, 
sporten, carrière, opleiding, festivals. De 
kerk neemt een andere positie in dan 

vroeger op onze prioriteitenlijst. 

Met de gevolgen daarvan stoeien we als 
kerk. Maar de vraag is ook of de kerk wel 
thuishoort in de grote bak met dingen 
die we kunnen kiezen. Is de kerk geen 
buitencategorie? Gaat het in de kerk niet 
om datgene wat aan alles voorafgaat, de 
dragende grond onder ons bestaan? Mijn 
rol is om te proberen om mensen en ook 
mijzelf die spiegel voor te houden.

Corona werpt een schaduw over deze tijd. 
Maar het biedt ook kansen. Zo hielden we 
in Barendrecht een dagelijks middagge-
bed waar tientallen mensen bij aansloten. 
En deze tijd leert ons dat niet alles maak-
baar is, in onze grenzeloze hang naar 
meer en sneller. 

Zaken als beproeving, offer en volharding 
zijn allemaal heel belangrijke bijbelse 
thema’s, die wij door deze tijd opnieuw 
leren begrijpen. Neem nu volharding: als 
christenen zien we uit naar Gods rijk. Dát 
is pas geduld hebben en volhouden. In het 
interessante Woerden met alle kerken en 
dynamiek wil ik mijn bijdrage leveren in 
de veranderende kerk.”

Jan Willem Stam
Predikant van Noord-West

Is de kerk 
geen buitencategorie?



‘Je krijgt zoveel terug 
voor dit werk’
Door haar werk voor de kerk als 
hobby te benaderen heeft ze on-
danks haar drukke leven tijd om bij 
te dragen. Mariëlle Zondervan (30) 
is blij om haar kennis en haar liefde 
voor het gesprek te mogen delen. 
Sinds haar komst naar Woerden is 
ze onlosmakelijk verbonden met de 
hervormde gemeente.

,,Als je dit werk als hobby ziet, dan krijg 
je vanzelf ook tijd om dingen te doen. De 
nieuwe website bijvoorbeeld, daar krijg 
ik energie van. Zo kan dat werk toch vaak 
tussen de drukte van mijn leuke baan op 
de universiteit en ons jonge gezin door. 
Ook in kerkvergaderingen vind ik het leuk 
om ieder op een eigen manier te zien 
bijdragen. Een huisbezoek inplannen kost 
me meer moeite. Maar als ik dan eenmaal 
bij iemand ben, dan vind ik het heerlijk 
om te luisteren en een echt gesprek te 
voeren. En een avond catechese geven, 
helpt me ook zelf weer om verdieping te 
zoeken. 

We zijn allemaal niet perfect, maar op 
al deze plaatsen geniet ik van mooie 
mensen, hun inzichten en hun verhalen. 
Mijn reguliere baan is abstract en vooral 
indirect nuttig. Terwijl mijn kerkenwerk 
juist persoonlijk en direct is. Het is niet 
alleen een hobby: ik geloof dat ik iets mag 
teruggeven van wat ik gekregen heb en 
haal ook energie uit het geloof. Toen de 

kerkdiensten moeilijker mee te beleven 
waren doordat we thuis zaten met onze 
kinderen, viel al het andere me ook 
zwaarder. 

We hebben als gemeente zoveel mensen 
en talenten en er zijn zo veel verschil-
lende dingen om te doen. Voor iedereen 
is wel iets passends te vinden, ook als je 
liever een keer per maand of jaar iets 
doet. We moeten meer naar een vorm van 
kerk toe waarbij we als hele gemeente 
naar elkaar omkijken. 

Kerkenwerk geeft voldoening, je krijgt er 
echt veel voor terug. Letterlijk ook. Want 
de meiden die wij thuis ontvingen voor 
de huiscatechese, komen nu mooi bij ons 
oppassen.”

    www.pknwoerden.nl/hervormd/wat-
kan-ik-doen

Mariëlle Zondervan
Ouderling van Noord-West



‘De kerk leeft van 
giften, we kunnen niet 
zonder’
Over de inkomsten en uitgaven van de 
kerk in Woerden weten zij meer dan 
wie dan ook. Vegrijzing, een tegenval-
lende laatste kerkbalansopbrengst en 
nu ook nog corona maakt dat de pen-
ningmeesters Hein de Vries en Pieter 
van Kempen zich zorgen maken. ,,De 
kerk is ook een soort bedrijf.”

,,Vergelijk het met een voetbal- of ten-
nisclub. Daarbij zijn we als lid eenvoudig 
bereid om 250 euro per jaar te betalen 
voor ons lidmaatschap van de organisatie. 
Terwijl trainers daar vaak kosteloos op het 
veld staan en die velden van de gemeente 
zijn. Wij gooien als kerk ons geld niet over 
de balk maar hebben wel gebouwen om te 
onderhouden en predikanten die betaald 
krijgen. Daar staan veel mensen te weinig 
bij stil. De kerk is vaak een sluitpost bij de 
betalingen.

De opbrengst van de laatste actie kerkbalans 
viel 25.000 euro lager uit dan verwacht en 
door corona krijgen we via collectes minder 
geld binnen. Voor de eerste keer presenteren 
we een begroting met een negatief saldo en 
dat stemt somber. Het eerlijke verhaal is dat 
we de komende jaren met vier predikanten 
eigenlijk op te grote voet leven.

We zoeken naar inkomsten en vinden 
die ook. Bijvoorbeeld via de verhuur van 
ruimtes in Concordia, Het Baken en de 
Maranathakerk. Maar onze vaste inkomsten 
lopen achteruit. Doordat we minder leden 
hebben dan vroeger en doordat jonge leden 
vaak minder betalen dan mensen die van 

oudsher gewend zijn om een fors bedrag te 
geven aan kerkbalans.

Natuurlijk zien we ook in deze tijd mooie 
donaties langskomen en extra giften. Maar 
de kerk is ook een soort bedrijf: waarbij 
wij voor onze inkomsten afhankelijk zijn 
van giften. Lid zijn van de gemeente is niet 
vrijblijvend, onderdeel van de bijbelse 
spelregels is dat we geld geven, aan de 
armen en de kerk in de stad bijvoorbeeld. 

We zijn in Woerden van oudsher gezegend 
met veel predikanten. En we hopen dat na 
corona iedereen terugkeert in de kerk en 
zich realiseert hoe belangrijk een bijdrage 
aan kerkbalans is, aangezien wij per lid al 
jaarlijks 30 euro af moeten dragen naar 
de landelijke kerk. En ondertussen zoeken 
wij door naar nieuwe inkom-
sten. Misschien wel via een 
nieuwe stichting. De Vrienden 
van de Petruskerk 
bijvoorbeeld. 

Hein de Vries / 
Pieter van Kempen
Penningmeesters van 
het CvK

Pieter (links) en Hein (rechts).



* Bestemd voor pastoraat

Begroting 2021
Baten
Huur plus netto marge  
onroerende zaken
Totaal vrijwillige bijdrage KB
Collecten in kerkdiensten
Giften
Kerktelefoon
Kerkblad
Collectebus maquettte
Solidariteitskas
Opbrengsten subsidies en bijdragen 

Totaal

Lasten
Totaal afschrijvingen
Kosten kerkgebouwen
Overige eigendommen en  
inventarissen
Kosten Pastoraat
Kosten kerkdiensten, catechese e.d.
Verpl./bijdragen andere organen
Salarissen en vergoedingen
Kosten beheer, adm., en archief
Rente en bankkosten

Totaal

Operationeel resultaat 
Incidentele Baten 
Incidentele Lasten 
Mutatie bestemmingsreserve/ 
-fondsen 

Resultaat 

Begroting 2021

€ 190.000
€ 470.000

€ 55.000
€ 15.000

€ 25.000
€ 5.000

€ 10.000

€ 770.000

€ 33.000
€ 109.120

€ 28.000
€ 407.388

€ 42.500
€ 42.840

€ 104.040
€ 84.660

€ 1.530

€ 853.078

€ -83.078

€ 20.000

€ -62.078

Begroting 2020

€ 200.000
€ 525.000

€ 62.500
€ 13.000

€ 25.000
€ 5.000

€ 16.000

€ 846.500

€ 38.500
€ 102.900

€ 31.000
€ 414.400

€ 42.500
€ 42.000

€ 102.000
€ 83.000

€ 1.500

€ 857.800

€ -11.300

 
€ 15000

€ 3.700

Rekening 2019

€ 246.639
€ 499.414

€ 70.179
€ 16.256

€ 1.798
€ 25.295

€ 5.952
€ 10.766
€ 83.212

€ 959.511

€ 33.447
€ 168.407

€ 20.697
€ 372.146

€ 51.770
€ 41.701

€ 101.335
€ 97.075

€ 1.334

€ 887.912

€ 71.599
€ 113.912

€ -188.778

€ -156.002

€ -158.996

*
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IBAN NL 30 RABO 0373 7331 43 
inzake Kerkbalans.

Kerkbalans en belasting
Giften aan de kerk zijn fiscaal aftrekbaar. Daar zijn wel bepaalde voorwaarden aan verbonden. 
Neem voor informatie contact op met het College van Kerkrentmeesters. Voor de periodieke gift is 
geen akte van de notaris nodig. Een voorbeeldakte vindt u op de website van de Belastingdienst.

Een periodieke gift is een gift waar-
bij u minimaal vijf jaar lang jaarlijks 
eenzelfde bedrag schenkt. Dit be-
drag mag u volledig aftrekken bij uw 
belastingaangifte: de drempel van 1% 
en het maximum van 10% vervallen. U 
krijgt daardoor meer geld terug van de 
belastingdienst dan bij een gewone gift. 
Afhankelijk van uw leeftijd en inkomen 
kan het totale fiscale voordeel in 2021 
zelfs oplopen tot 49,50%. Dit voordeel 
kunt u ten goede laten komen aan de 
kerk. Zo verhoogt u uw bijdrage, zonder 
dat het u extra geld kost.

Wilt u gebruikmaken van deze rege-
ling? Dan dient u vijf jaar lang een vast 
bedrag te geven. Neem vóór uw eerste 
betaling voor de actie kerkbalans 
contact op met de penningmeester. Wij 
regelen in dat geval een overeenkomst 
die aan de voorwaarden voldoet. 
Maakt u geen gebruik van de regeling 
van de periodieke gift? Dan kan uw gift 
nog altijd fiscaal aftrekbaar zijn. In dat 
geval geldt echter een drempelbedrag 
aan giftenaftrek van 1% van uw inkomen 
en een maximum van 10%.

Voor hetzelfde geld 
geeft u meer
Wilt u een gift doen aan onze gemeente bij de Aktie Kerkbalans?  
Dan kunt u misschien meer geven zonder dat het u iets extra kost.  
Dat kan als u gebruik maakt van de periodieke giftenaftrek. 


