
Geef vandaag 
voor de kerk van morgen

KERKBALANS KRANT 2023Begroting 2023

Kosten besparen
Naast de inkomsten kijken we natuurlijk ook naar de uitgaven. De kerkrent-
meesters zoeken actief naar mogelijkheiden om kosten te besparen. In 
veel gevallen betekent dat, dat er meer werk door vrijwilligers gedaan moet 
worden dan nu soms het geval is. Vele handen maken licht werk. Help mee!

De schenkcalculator, een handig hulpmiddel
Een bijdrage aan Actie Kerkbalans is in veel gevallen (deels) aftrekbaar van 
de belasting. Het kan interessant zijn om te kiezen voor een periodieke 
gift. Dit is een gift waarbij minimaal vijf jaar lang jaarlijks eenzelfde bedrag 
wordt geschonken. Dit bedrag is volledig aftrekbaar bij de belastingaangifte. 
De schenkcalculator van de PKN helpt om het belastingvoordeel van een 
periodieke gift te berekenen. Deze is op pkn.schenkcalculator.nl te vinden.

Meer weten?
De volledige begroting inzien? Neem dan contact op met penningmeester
Robertjan Aarnoutse, robertjan.aarnoutse@nieuwekerkgemeente.nl

Kerkkantoor
Het kerkkantoor kan praktische informatie geven over meedoen aan de 
Actie Kerkbalans en het vastleggen van giften en nalatenschappen.  
 Astrid Notebaart-Davidse
 kerkkantoor@pgmiddelburg.nl
 tel. 0118 - 613 596 (maandag t/m donderdag van 9.00 - 12.00)

www.nieuwekerkgemeente.nl
info@nieuwekerkgemeente.nl

Giften voor de Actie Kerkbalans:
NL61 RABO 0373 7251 16
t.n.v. Prot. Gemeente Middelburg

Nieuwe Kerkgemeente
Middelburg

Levend geld (Kerkbalans, 
collecten en giften)
Verhuuropbrengsten

Totaal inkomsten

Tekort (op basis van 2,8 fte)

bedrag in €
478.000

67.000

545.000

63.000

Pastoraat (2,8 fte)
Gebouwen (incl. energie)
Kerkdiensten en activiteiten
Afdracht landelijke organisatie
Koster en musici
Beheer, administratie en archief

Totaal uitgaven

bedrag in € 
275.000 
137.000
50.000
33.000
36.000
77.000

608.000

IN VERBONDENHEID VOORUIT
Het begin van het jaar 2022 werd nog gekenmerkt door 
coronabeperkingen. Inmiddels kunnen we weer voluit 
kerk zijn. Iedereen is welkom in de vieringen en er zijn 
allerlei activiteiten voor jong en oud. Tegelijk weten we 
ons verbonden met mensen die door een kwetsbare 
gezondheid nog altijd rekening moeten houden met 
beperkingen. 
In het voorjaar werd het nieuwe beleidsplan in concept 
gepresenteerd en besproken met de taakgroepen. In 
het najaar waren er gemeentebijeenkomsten waarin 
dit plan verder werd uitgediept. We hebben gemerkt 
dat veel mensen zich betrokken voelen bij de Nieuwe 
Kerkgemeente. Er zijn veel plannen voor de toekomst. 
Geïnspireerd door Gods woord werken we met elkaar 
aan de verdere opbouw van onze Nieuwe Kerkgemeen-
te. Een gemeente waar velen zich thuisvoelen, met oog 
voor de mensen om ons heen, voor de stad en voor de 
wereld. In verbondenheid vooruit.

ACTIE KERKBALANS
Elk jaar in januari houden alle kerken in Nederland de 
‘Actie Kerkbalans’, met als doel het werk van de kerk te 
bekostigen. Als kerk willen we een actieve geloofs- 
gemeenschap zijn waar we elkaar ontmoeten in de vie-
ringen. Waar we bemoedigd en geïnspireerd worden. 
Waar brood en wijn worden gedeeld en waar de doop 
wordt bediend. En waar iedereen – wel of geen lid – 
terecht kan voor praktische steun of een luisterend oor.

KERKBALANS KRANT
In deze ‘Kerkbalans krant’ geven we inzicht in de be-
groting van de Nieuwe Kerkgemeente. We schetsen een 
beeld van hoe de betrokkenheid van groepen gemeen-
teleden in financiële zin is. En we doen een dringend 
appèl op iedereen om, naar draagkracht, financieel 
bij te dragen aan onze gemeente. Zodat het niet bij 
plannen maken blijft en we als gemeente daadwerkelijk 
in verbondenheid vooruit kunnen gaan. 

De begroting van de Nieuwe 
Kerkgemeente valt samen met 
de begroting van de Protestantse 
Gemeente Middelburg. De wijk-
gemeenten De Ontmoeting en 
de Koorkerk fungeren financieel 
zelfstandig. Ook de diaconie maakt 
een eigen begroting.

In het overzicht hiernaast staat 
een beknopte versie van de be-
groting van 2023, zoals die door 
de kerkenraad is vastgesteld. Het 
eindresultaat is begroot op een 
verlies van € 63.000. In de cirkel-
diagrammen is de verdeling tussen 
verschillende posten in één oog-
opslag te zien. 

Als de inkomsten en uitgaven 
zijn zoals verwacht, moet aan het 
einde van het jaar dat bedrag van 
de spaarrekening van de kerk (het 
vermogen) worden gebruikt om 
het tekort aan te vullen. 

In dit resultaat zijn de huurinkom-
sten van de Engelse Kerk/Simpel-
huys en De Ontmoeting verwerkt. 
Er is rekening gehouden met extra 
energiekosten in het jaar 2023 
in vergelijking met voorgaande 
jaren. Er is rekening gehouden 
met 2,8 fte pastorale formatie: 2,5 
fte predikanten en 0,3 fte kerkelijk 
werker. 

De ambitie ligt hoger: er wordt 
nagedacht over de aanstelling van 
een predikant in de vacature van 
ds. Beijer. Dan zou het begrote 
verlies uitkomen op € 138.000. Er 
is dus jaarlijks ongeveer € 75.000 
extra nodig om deze vacature te 
kunnen invullen. 

Sluitende begroting?
Als 1050 (van de ongeveer 2600) 
huishoudens hun bijdrage met 
€ 5,– per maand verhogen, is de 
begroting met 2,8 fte sluitend. De 
spaarekening van de kerk blijft dan 
intact.  
Als 1050 huishoudens hun bijdrage 
met € 11,– per maand verhogen, is 
de begroting ook bij invulling van 
de predikantsvacature sluitend.

Inkomsten Uitgaven

tekort
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Een bijdrage aan de Actie Kerkbalans is een vrijwillige bijdrage. Ieders persoonlijke 
situatie is anders. Dat neemt niet weg dat er ieder jaar veel geld nodig is. We zijn 
met elkaar verantwoordelijk, ook voor de financiën van onze gemeente. 
Iedereen geeft naar draagkracht. 

We realiseren ons dat het voor velen financieel barre tijden zijn. Iedereen in de kerk kan praktisch bijdragen 
als vrijwilliger, zodat we de kosten laag kunnen houden. De Actie Kerkbalans is erop gericht om het benodigde 
geld bij elkaar te brengen. En weet: ook het ‘penningske van de weduwe’ wordt met dankbaarheid ontvangen.

Zijn je inkomsten op minimumniveau of net daarboven? Dan zou een bijdrage van € 5,– tot € 10,– per 
maand geweldig zijn. We hopen van huishoudens die modaal of meer verdienen op een hogere bijdrage. 
Onderstaande tabel kan een leidraad zijn om de hoogte van je gift te bepalen. 
 
 Netto maandinkomen  Bijdrage per maand  Bijdrage per jaar
 € 2.000     € 15,– tot € 30,–    € 180,– tot € 360,– 
 € 2.500     € 25,– tot € 50,–    € 300,– tot € 600,–
 € 3.000     € 40,– tot € 75,–    € 480,– tot € 900,–
 € 4.000     € 60,– tot € 100,–   € 720,– tot € 1.200,–
 € 5.000     € 75,– tot € 150,–   € 900,– tot € 1.800,– 
Heb je een hoger inkomen of veel vermogen? Dan hopen we op een ruime bijdrage naar draagkracht.

Sportschool
€ 29,99
per maand

Dagje dierentuin 
inclusief trein
€ 43,00 p.p.

Hapje & drankje
op terras
€ 16,50

Spotify Family
€ 14,99
per maand

Filmticket
& popcorn
€ 14,50 p.p.

Setje 
kleding 
€ 79,95

Hamburgermenu
onderweg
€ 8,50

Concert met
diner vooraf
€ 69,50 p.p.

Festival-
kaartje
€ 169 p.p.

Boek van
de maand
€ 23,99

Kerkbalans: feiten & cijfers

Om over na te denken...

Wat wordt jouw bijdrage?

Nieuwe Kerkgemeente: betrokken bij het leven

Bijdrage kerk
per maand

€ ???

VIERINGEN

Vieringen vormen het hart van het gemeentele-
ven. Naast de wekelijkse zondagmorgenvieringen 
waren er drie ‘Kerk op Schoot’-diensten, vier wel-
komdiensten, twee cantatediensten, elf keer een 
morgengebed, elf keer een stadsgebed, vespers 
in de Veertigdagentijd en de Adventsweken, een 
kinderkerstviering op kerstavond en natuurlijk 
de kerstnachtdienst. Ook de vieringen van het 
ouderenpastoraat in de tehuizen konden na de 
coronaperiode weer doorgang vinden.

WIE DOET MEE AAN KERKBALANS?
Bij de Actie Kerkbalans kijken we naar naar ‘pastorale 
eenheden’, ofwel huishoudens. Wie doen mee? 
In 2022 deed 51% van de ongeveer 2600 huishoudens 
een toezegging om bij te dragen. Er zijn grote verschil-
len per leeftijdscategorie. Maar het beeld is duidelijk: 
overal kan het percentage deelnemers omhoog. 

GEMIDDELDE BIJDRAGE GEVERS
De gemiddelde toezegging ligt tussen € 25 en € 30 per 
maand, per huishouden dat meedoet aan de actie Kerk-
balans. Sommige gemeenteleden dragen vele malen 
meer dan dat bij. Veel anderen aanzienlijk minder. 
We dagen iedereen uit om na te denken over de eigen 
bijdrage, ook in verhouding tot andere uitgaven.
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KRUISPUNTEN IN HET LEVEN

In het afgelopen jaar ontvingen negen kinderen 
het teken van de heilige doop. Echtparen vroegen 
Gods zegen over hun huwelijk. Momenten van 
blijdschap die we met elkaar konden delen. Naast 
vreugde was er ook verdriet. In de dienst op eeu-
wigheidszondag noemden we de namen van vijf-
enveertig gemeenteleden die ons in het afgelopen 
jaar ontvallen zijn. Als kerkgemeenschap probe-
ren we om te zien naar elkaar. In het alledaagse 
onderling contact en op kruispunten in het leven.

JEUGD & JONGEREN

De jongste gemeenteleden zijn elke zondagmor-
gen welkom in de crèche. Regelmatig is er voor 
hen een ‘Kerk op Schoot’ viering. Voor kinderen in 
de basisschoolleeftijd is er wekelijks kinderneven-
dienst. Tijdens de basiscatechese verdiepen kin-
deren uit groep 7 en 8 hun kennis over de kerk en 
het christelijk geloof. De jaarlijkse overstapdienst 
(foto) markeert het moment dat jongeren naar de 
jeugdkerk gaan. Het kinderkamp is voor veel kin-
deren een terugkerend hoogtepunt in het jaar.

KERK IN DE STAD

We zoeken als Nieuwe Kerkgemeente, waar mo-
gelijk in samenwerking met andere kerken, de 
verbinding met onze stad. 
Dat doen we met regelmatig terugkerende ac-
tiviteiten zoals de inloop in het Hofje onder 
den Toren, het wekelijks Coventrygebed en het 
maandelijks stadsgebed. En ook met incidentele 
activiteiten zoals de Tutu-herdenking, diaconale 
activiteiten zoals de actie ‘Geef gas!’ en het feeste-
lijke kerstzingen op de Markt.

EN VERDER... Startzondag • Jaarthema • Oogstdienst • Pastoraat • Adventsviering voor ouderen • Kerkbint •  
• Diaconaat • Maaltijden • Kringen • Nieuwe Kerkblad • Liturgische schikking • Ontmoetingsbijeenkomsten •
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