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De financiën van onze gemeente worden jaarlijks in een begroting via de kerkenraad 
zichtbaar gemaakt. Na de jaarafsluiting verantwoorden de kerkrentmeesters het afgesloten 
boekjaar richting kerkenraad en PKN door middel van een jaarrekening. Ook voor 2019 is dit 
gebeurd. De jaarrekening komt dan een tijdje achterin de kerk ter inzage te liggen zodat ook 
gemeenteleden er kennis van kunnen nemen.  
In coronatijden loopt dat nu even anders. Slechts een beperkt aantal gemeenteleden 
bezoeken de kerk. Een groot deel volgt de dienst nog via de kerkomroep. Voor deze keer 
pakken we een afwijkende procedure, zodat u toch in de gelegenheid bent om de 
jaarrekening in te zien. De samenvatting van de jaarrekening vindt u op onze website. Direct 
via het hoofdmenu via het knopje ANBI. Ook de lopende begroting is daar te vinden, net als  
onze contactgegevens. Dat geldt overigens ook voor de diaconie.  
Mocht u een exemplaar van de volledige jaarrekening willen dan kunt u die per email 
toegestuurd krijgen. Een verzoek kunt u richten aan het genoemde email adres van de 
kerkrentmeesters. 
 
We vragen meteen uw aandacht voor een zorgpunt rondom onze begroting. Deze omvat 
jaarlijks ongeveer € 300.000. Onze jaarlijkse inkomsten liggen over het algemeen net onder 
of rond € 50.000. Het verschil legt de gemeente bij uit het in het verleden opgebouwde 
vermogen.  
De PKN eist echter van ons dat onze predikantsplaats wordt gedekt uit de jaarlijkse 
inkomsten. Het zogenaamde “levend geld”. Deze bijdrage, veelal geïnd via de jaarlijkse 
kerkbalans, loopt al jaren terug. Het aantal betalende leden daalt en ook de bijdrage per lid 
blijft achter bij wat we landelijk zien. Dit betekent voor ons dat bij het vertrek van onze 
huidige predikant, de jaarlijkse inkomsten, het “levend geld” onvoldoende is om weer een 
fulltime predikantsplaats in te vullen.  
Graag doen we al in aanloop naar de volgende kerkbalans, begin 2021, een oproep aan al 
onze leden met de vraag of u wilt kijken naar uw jaarlijkse bijdrage. We zetten een rekentool 
op onze website, waarmee u kunt uitrekenen wat het richtbedrag is voor zo’n bijdrage, 
afhankelijk van uw inkomen.  
We stimuleren u graag om bij te dragen of uw bijdrage te laten aansluiten bij dit richtbedrag.  
 
Namens de Kerkrentmeesters, 
 
Henk van Dijk, voorzitter a.i. 
Henk Heidekamp, secretaris 

https://damsterboord.nl/anbi/

