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Waar het voorjaar in het teken staat van de jaarrekening, is de herfst de tijd dat de 
kerkrentmeesters zich buigen over de begroting voor het nieuwe jaar. Dan passeren alle 
posten waar de kerkrentmeesters zich mee bezig houden.  
Voor 2023 hangt de vlag er duidelijk anders bij dan vorige herfst, waar we ons bogen over de 
begroting van het lopende jaar. Dit jaar staat in het teken van een oorlog op ons continent, 
het staat in het teken van een vluchtelingencrisis en van hoog opgedreven energietarieven. 
Elk jaar weten we dat we een niet-sluitende begroting hebben, maar dat we het met een 
goed vermogensbeleid goed weten op te vangen.  
Voor 2023 zal het resultaat door hogere energiekosten meer negatief zijn, maar weten we 
ook dat onze beleggingsportefeuille er minder goed voor staat. Die beleggingsportefeuille 
was onderwerp van gesprek binnen de kerkrentmeesters, maar ook binnen de kerkenraad. 
Het beleggingsstatuut is opnieuw vastgesteld en we houden vast aan maatschappelijk 
verantwoord beleggen. Geen wapens, geen olieproducten, voor iedereen een eerlijk loon, 
geen kinderarbeid. Na alle feedback van kerkrentmeesters en kerkenraad wordt de finale 
versie van onze begroting afgerond. U vindt het eerdaags als een samenvatting op onze 
website.  
Ook de vluchtelingencrisis stond op de agenda van de kerkrentmeesters. Hoewel we gezien 
de inzet van vrijwilligers, geen rol gaan spelen in de noodopvang, kijkt de kerkenraad naar de 
mogelijkheid een rol te spelen bij de opvang van statushouders op ons terrein. Of dit 
gebeurt is afhankelijk van de mogelijkheid het in te passen in het beleid van de burgerlijke 
gemeente Groningen. Als kerkrentmeesters sorteren we voor op de mogelijkheid hier een 
rol in te spelen en verkennen we de praktische kanten en hebben we de nodige vergunning 
aangevraagd. 
Natuurlijk ook het dagelijks werk loopt door. Het schilderwerk staat gepland, het brugdek is 
van een nieuwe antislip laag voorzien. De laatste puntjes voor onze nieuwe audio-video-
installatie en het aanbrengen van noodverlichting.  
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