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(Er zijn in de Gosen ten Kloosterzaal ongeveer 65 gemeenteleden aanwezig) 

 

Ds. Gerlof van Rheenen (GvR) heet iedereen welkom op deze korte presentatie. Gerrit Bargeman zal eerst iets 

vertellen over de Heilige Huisjes, de clustervorming en de samenwerking met de Open Kring en Bert Kamerman 

zal de financiën toelichten. Daarna is er ruimte voor het stellen van vragen. 

 

Gerrit Bargeman (GB): 

Gevolgen uitkomst Heilige Huisjes voor 

 clustervorming / samenwerking 

 financiën 

 

Eerst volgt een korte uitleg over de uitkomst van Heilige Huisjes en focussen we op de samenwerking met de 

Open Kring. Daarna zal Bert Kamerman uitleggen hoe het financiële plaatje eruitziet. En hierna is er ruimte voor 

het stellen van vragen. 

 

Het project Heilige Huisjes is gestart in november 2017 met het idee dat er binnen de Protestantse Kerk Zwolle 

waarschijnlijk binnen korte tijd kerkgebouwen zouden moeten sluiten. Uit het onderzoek van het project kwam 

naar voren dat dit niet verstandig was, omdat … 

Voorlopig geen kerkgebouw  sluiten in Zwolle: 

 vanwege ledenverlies 

 financiële negatieve spiraal 

… de Protestantse Kerk in Zwolle dan veel leden zou verliezen aan bijvoorbeeld andere kerkgenootschappen. Het  

verlies van die leden en het sluiten van een gebouw zou een financiële negatieve spiraal tot gevolg kunnen 

hebben, doordat de vaste lasten door minder gemeenten opgebracht moeten gaan worden en per gemeente de 

kosten dus stijgen. 

Maar er moest wel iets drastisch gebeuren om kerksluitingen te voorkomen. 

Om kerksluiting te voorkomen is gekozen: 

 voor bezuinigingen: 

o afscheid van betaalde kosters 

o inkrimping Kerkelijk Bureau 

o lasten Grote Kerk beperken 

 voor clustervorming 

Door te snijden in de Centrale kosten, worden de wijkgemeentes minder belast in financiële zin. Het betekent wel 

dat er meer taken in de wijkgemeentes door vrijwilligers moeten worden opgepakt. 

 

Alle 6 wijkgemeentes worden verdeeld over 3 clusters 

Samenvattend: 

Elk cluster – dus ook Stinskerk/Open Kring – moet zorgen dat: 

 de clusterbegroting op orde is 

 50% besteed wordt aan pastoraat 

Voldoen we op 31 dec. 2021 niet aan beide voorwaarden dan moet het cluster 

besluiten welk kerkgebouw binnen 2 jaar dichtgaat. 

De prognose voor de Stinskerk in 2020 toont een tekort van ca. € 11.000. Willen 

we dat de Stinskerk open blijft, dan moeten we samen de schouders eronder 

zetten! 
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Er zijn 3 clusters gevormd: 

 Oosterkerk / Adventskerk 

 Sionskerk / Jeruzalemkerk 

 Stinskerk / Open Kring 

De Open Kring en de Stinskerk vormen een cluster op basis van geografie. De kerkenraden hebben een aantal jaar 

geleden toenadering gezocht, omdat dat ze het belangrijk vinden dat een PKN-gemeente in Zwolle-West blijft 

bestaan. 

Elk cluster moet zorgen dat: 

 de clusterbegroting op orde is 

 50% besteed wordt aan pastoraat 

Voldoen we op 31 dec. 2021 niet aan deze voorwaarden dan moet 

het cluster besluiten welke kerk binnen 2 jaar dichtgaat 

De begroting van de Stinskerk is nu nog niet op orde, onze opbrengsten zijn lager dan onze kosten; we draaien 

verlies. Over de financiën vertelt Bert Kamerman straks meer. 

 

Is het dan alleen maar een negatief verhaal? Nee, want samen zijn we sterker. 

Samenwerken in Zwolle-West: 

 vele handen maken licht(er) werk 

 breder aanbod van activiteiten 

 blijvende aanwezigheid in de wijken in Zwolle-West 

 meer mogelijkheden: je vult elkaar aan 

 positieve uitstraling naar buiten 

Door samen te werken doen we dingen niet dubbel. Vele handen kunnen daardoor licht werk maken. Er zijn meer 

activiteiten en een breder aanbod wanneer we dit samen aanbieden. We willen de schouders er onderzetten en 

meer zichtbaar aanwezig zijn in Zwolle-West. We willen een positieve uitstaling hebben naar buiten. 

 

Het proces van samenwerken is mede door de energie die in Heilige Huisjes is gestoken op een lager pitje komen 

te staan, maar nu komt het goed opgang.  

Naast de periodieke vergadering van de werkgroep Stinskerk-Open Kring zijn er nu gezamenlijke 

vergaderingen van: 

 wijkkerkenraad 

 diaconie 

 ouderlingen 

 kerkrentmeesters 

De wijkkerkenraden hebben op 6 mei kennisgemaakt en een open gesprek gevoerd aan de hand van stellingen. 

Op 18 november volgt een volledige vergadering. De gezamenlijke diaconieën hebben afgesproken dat zij 

voortaan de helft van hun vergaderingen gezamenlijk zullen doen. De volgende is op 12 november. De 

ouderlingen hebben overlegd en afgesproken op 15 oktober gezamenlijk te vergaderen. En de kerkrentmeesters 

hopen binnenkort bij elkaar te komen. 

 

Door deze nauwere samenwerking proberen we de onderlinge verstandhoudingen te verbeteren; elkaar op de 

hoogte te houden van ontwikkelingen in elkaars gemeente. Ook proberen we om samen activiteiten of 

werkzaamheden af te stemmen of samen te organiseren.  

Bestaande en toekomstige gezamenlijke activiteiten: 

 gezamenlijke diensten (7 in 2019) 

 op het gebied van jeugdwerk (avonden over opvoeden) 

 vespers in Stille Week 

 gespreksgroepen in 2019-2020 
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Het samenwerken is op sommige terreinen wellicht gemakkelijker dan op andere. Het is daarom wenselijk om 

een onafhankelijk persoon als procesbegeleider te hebben. De kerkenraden van de Stinskerk en Open Kring 

hebben Jan Boer gevraagd om ons te helpen met visie de samenwerking voort te zetten en een plan te maken 

voor de route voor de komende jaren en  financieel de zaken op een rij te krijgen.  Deze begeleiding wordt 

vergoed vanuit de Protestantse Gemeente Zwolle. 

Dan geef ik nu het woord aan Bert Kamerman voor het financiële gedeelte. 

 

Financiën:  Bert Kamerman (BK): 

Het is lastig om  eenvoudig uit te leggen hoe de financiën van de Protestantse Gemeente Zwolle (PGZ) in elkaar 

steken.  

Belangrijkste Financiële Gevolgen besluiten Heilig Huisjes (2020) 

Wat veranderd er voor de PGZ: 

Afscheid Kosters beheerders  => 100.000,- 

Reorganisatie Kerkelijk Bureau  =>   50.000,-  

Grote Kerk    =>   40.000,-  

Totaal      ca. 190.000,- 

 

 
Toedeling Kosten: niet gepresenteerd, wel belangrijk! 

kosten centraal: 

 overige gebouwen (o.a. kerkelijk bureau) 

 kerkdienst en catechese 

 bijdragen (kerkrentmeesterlijk quotum = 4,35% van alle inkomsten) 

 salarissen organisten 

 administratief personeel 

 beheer en administratie 

 rentelasten wijkreserves 

totaal: 370.000  (
1
)      

opbrengsten centraal: 

 onroerende goederen (verhuur, buffet, verhuur overige gebouwen) 

 rente en dividenden 

 werkzaamheden derden 

 collecten in kerkdiensten (exploitatie PGZ, begrotingstekort) 

        totaal: 60.000 

       Per Saldo:  310.000,-  

Ten laste van de Stinskerk (ca.): 130.000/1.300.000  (
2
) = 10%   =>       31.000,- 

 
(1) Dat was nu (t/m 2019) voor bezuiniging en inclusief de kosten voor de wijkgebouwen: € 786.100,- 
(2) Verdeelsleutel is: Totale opbrengsten Stinskerk gedeeld door Totale opbrengsten PGZ 

 

kosters/beheer;  
€ 100.000  

Kerkelijk Bureau;  
€ 50.000  

Grote Kerk;  € 
40.000  

financieel: besparingen PGZ agv. besluiten HH  

kosters/beheer Kerkelijk Bureau Grote Kerk
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Door de eerder genoemde maatregelen zal de PGZ structureel zo’n € 190.000 besparen. Dit betekent dat wij als 

wijkgemeentes ook minder aan de centrale kosten hoeven bij te dragen. Maar tegelijkertijd krijgen de clusters 

meer financiële verantwoordelijkheid. 

Meer financiële verantwoordelijkheid wijken/clusters 

 Verhuur rechtstreeks aan wijken 

 Gebouwenkosten (GWE en onderhoud) rechtstreeks ten laste wijken 

Dat betekent op hoofdlijnen dat een negatief resultaat niet langer door de PGZ wordt gedragen en een positief 

resultaat niet langer met PGZ wordt gedeeld. 

 

 
 

 
 

Resultaat 2020:  minus  €  11.200,- 

 

Dit zijn schattingen voor 2020. Zoals uit de diagrammen duidelijk wordt zullen we in 2020 nog niet kunnen 

voldoen aan het besteden van 50% aan pastoraat en is er een tekort van ruim € 11.000. 

kerkbalans;  € 
100.000  

verhuur;  € 19.000  

collecten;  € 5.600  

solidariteit;  € 4.900  

opbrengsten Stinskerk 2020 

kerkbalans verhuur collecten solidariteit

Gebouwen;  € 
38.900  

Pastoraat;  € 60.700  

Beheer/Overige/Afd
racht;  € 10.100  

Centrale kosten PGZ 
;  € 31.000  

kosten Stinskerk 2020 

Gebouwen Pastoraat Beheer/Overige/Afdracht Centrale kosten PGZ
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Hier is het verschil te zien tussen de huidige situatie in 2019 en de nieuwe situatie in 2020. In 2019 hebben we 

nog een tekort van ca. € 35.000, in 2020 is dat teruggelopen naar € 11.000. Maar het blijft een tekort. Wij zijn zelf 

volledig verantwoordelijk voor die € 11.000, dit wordt nu niet meer opgevangen door de PGZ. Er zal dus meer 

geld binnen moeten komen. 

 

Ruimte voor vragen: 

 Is dat tekort niet op te brengen met z’n allen? Dat moet toch mogelijk zijn! 

BK: Ja, dat zou moeten kunnen. Hoewel we er vanuit moeten gaan dat het aantal leden zal dalen en de kosten 

stijgen. Toch moet het nog steeds mogelijk zijn als we allemaal ‘meer gas geven’. 

 Wat betekent 50% aan pastoraat precies? GvR: Dit zijn voor het grootste deel de salarissen van de predikant 

en kerkelijk werker. Er is ook nog afdracht naar de landelijke PKN voor het hebben van een predikant. Behalve 

de vergoeding voor de predikant is hierin de zogenoemde ‘bezettingsbijdrage’ opgenomen, waar o.a. de 

landelijke organisatie van wordt betaald. 

 Is vanwege de clustervorming er een gezamenlijke een begroting? En hoe verhoudt dit zich? 

BK: Er wordt een clusterbegroting gemaakt. De Open Kring staat nu nog positief, zij vangen ons tekort nu dus 

op, maar ook daar dalen de inkomsten. We moeten met elkaar de schouders eronder zetten! 

 Hoe zit het nu met de kosten voor de Grote Kerk? 

BK: Er ging veel geld naar de Grote Kerk, jaarlijks € 80.000. De commissie Heilige Huisjes heeft er daarom voor 

gepleit ook hiernaar te kijken. De Grote Kerk is nu verkocht. Wel is de afspraak dat de organist nog tot zijn 

pensioen kan blijven voor o.a. de vieringen, dat duurt nog ca. vijf jaar en kost € 17.500 per jaar. 

 Wat nu als die 50% pastoraat niet wordt gehaald? Is er dan nog iets mogelijk [m.b.t. sluiting van gebouw]? 

BK: Dan worden we daar op afgerekend op 31 dec. 2021. GB: Dit zijn harde afspraken! 

 Mogen wij als wijkgemeente zelf offertes aanvragen? 

BK: We overleggen altijd met Centraal. Er is inmiddels toegezegd dat we ook zelf opzoek mogen naar 

bedrijven en offertes aanvragen. Zo komt er morgen een nieuw groot koffiezetapparaat dat wij veel 

goedkoper hebben aangeschaft dan begroot door de PGZ. Als we zelf financieel verantwoordelijk zijn, moeten 

we ook zelf de mogelijkheden krijgen. 

 

 

Opbrengsten;  € 
130.800  

Opbrengsten;  € 
129.500  

kosten;  € 166.400  

kosten;  € 140.700  

 € -    

 € 20.000  

 € 40.000  

 € 60.000  

 € 80.000  

 € 100.000  

 € 120.000  

 € 140.000  

 € 160.000  

 € 180.000  

jaar 2019: -€ 35.600 jaar 2020: -€ 11.200 

opbrengsten en kosten  

Opbrengsten kosten
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 Wat wordt precies bedoeld met pastoraat, zijn dat ook missionaire werkzaamheden of vooral huisbezoeken? 

GvR: Dit is zeker breder dan alleen huisbezoeken. Het begeleiden van de kerkenraad bij moeilijke besluiten  

valt hier bijvoorbeeld ook onder. Onder pastoraat worden alle dus werkzaamheden van de predikant 

geschaard: erediensten, gespreksgroepen, missionair werk, bestuurlijk werk en dus ook het pastorale werk, 

zoals huisbezoeken, ziekenhuisbezoek, etc. 

 Hoe gaat het verder nu Gerrie weggaat? 

BK: Er is nu een club van 9 vrijwillige kosters voor de erediensten. Er zijn 3 vrijwilligers die de uitvaarten 

regelen. We worstelen nog met het regelen van doordeweekse zaken. Hoe het bijvoorbeeld gaat met de 

kosterstelefoon weten we nog niet. We moeten wel bereikbaar zijn. Maar we zijn dus drukdoende met 

regelen. GvR: Gerrie gaat niet weg, gelukkig. Zij heeft alleen straks geen contract meer. 

 Er wordt door een oud-kerkrentmeester een vraag gesteld over de begrotingen van de PGZ van de laatste tien 

jaar. Hij geeft ook aan dat de PGZ sommige cijfers – zijns inziens onnodig – exponentieel aanzet en wil graag 

transparantie vanuit de PGZ ook richting de wijken. En er zijn dure regelingen met oud-medewerkers van bijv. 

het Kerkelijk Bureau. Daarnaast wordt er binnen de PGZ onderscheid gemaakt tussen ‘levend geld’ (dat 

binnenkomt via bijv. Actie Kerkbalans en collectes) en ‘dood geld’ (dat op de bank staat), maar ‘dood geld’ 

was ooit ‘levend geld’, waarom zou je dat niet mogen meerekenen in de begroting? Ook pleit hij voor het 

meer informeren over processen en andere zaken waar de wijkkerkenraad mee bezig is. 

BK: Door de jaren heen zijn de kosten bij de PGZ steeds meer opgelopen. Ik heb daar geen cijfers van bij me. 

De huidige cijfers geven een beter resultaat, maar het is wel nodig om te bezuinigen. We zijn al jaren bezig 

om meer duidelijkheid te krijgen over de cijfers en spannen ons daar weldegelijk voor in. GvR: Ik zit hier 

natuurlijk nog maar 9 maanden, maar merk wel dat er meer transparantie komt. 

 Ik hoorde geluiden dat er procedures zouden spelen? 

BK: Dat gold voor het cluster Jeruzalemkerk/Sionskerk, daar zijn inderdaad brieven verstuurd, maar die zijn 

ingetrokken. Dat ging o.a. over de mogelijkheid om legaten, die op de bank staan, in te zetten om tekorten op 

te vangen. Daarover zijn nu afspraken gemaakt. 

 De mensen van de schoonmaakgroep (één keer per maand) zijn allemaal boven de 65. Zou het mogelijk zijn 

om jongeren van bepaalde opleidingen stage bij ons te laten lopen? 

BK: Een mooi idee! GvR: Ik zie dat dit wordt genotuleerd en het zal worden meegenomen. 

 

Ds. Gerlof van Rheenen sluit de bijeenkomst met gebed. 


