
                         

 

 

 

 

Enkele financiële gegevens over 2022 

Ons kerkelijk leven is, na ruim twee jaar geleden te hebben onder de coronapandemie, in de loop van 2022 gelukkig 

weer op gang gekomen. Fysieke aanwezigheid bij de kerkdiensten werd weer mogelijk en de kerklunches en 

inloopochtenden werden hervat. Het uitzenden van de diensten via Kerkomroep waar we begin 2020 mee begonnen 

zijn, wordt ook in deze nieuwe situatie voortgezet. We verwelkomden onze nieuwe predikant, ds. Martine Nijveld, die 

nu samen met ds. Irene Pluim onze gemeente dient. 

Onze Kerkbalans actie bracht in 2022 weliswaar niet zo veel op als in 2021, maar het was met €257.000 voor de kerk (en 

€37.000 voor de diaconie) meer dan de begrote €245.000. Dit was een mooi resultaat, zeker gezien ons steeds dalende 

aantal leden. In 2016 waren dat er 1.858 en in 2022 was het aantal gedaald tot 1.316.  

Weliswaar heeft de Kerkenraad in 2022 het besluit tot verkoop van het perceel van de kosterswoning genomen, de 

gemeente Renkum heeft nog geen besluit genomen over onze aanvraag tot wijziging van het bestemmingsplan om 

daarmee de verkoop mogelijk te maken. De aanloopkosten voor de verkoop zijn dus uitgesteld. Hoewel zowel de Oude 

Kerk als de pastorie aan de Benedendorpsweg volgens het onderhoudsplan uitgebreide onderhoudswerkzaamheden 

vereisen, zijn deze maar zeer beperkt uitgevoerd wegens gebrek aan mankracht bij de aannemers. Ook deze uitgaven 

zijn dus doorgeschoven naar 2023, waardoor 2022 waarschijnlijk weer een klein positief resultaat zal laten zien.  

Vooruitblik over 2023 

In de loop van 2022 zijn er onder meer als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne veranderingen ontstaan die 

aanzienlijke gevolgen hebben voor onze financiële situatie. We noemen de scherp gestegen energieprijzen, inflatie en 

rentestijgingen.  

Bij ongewijzigd energieverbruik zouden we met de prijzen van het energiecontract dat per 1 januari 2023 ingaat drie tot 

vier keer hogere jaarkosten moeten betalen: van ± €25.000 zouden deze stijgen naar ± €80.000. Dit vooruitzicht heeft 

de Kerkenraad doen besluiten de (verliesgevende) verhuur te staken, de kerkelijke activiteiten zoveel mogelijk te 

bundelen en op zondagen niet warmer te stoken dan 16°C. Toch zullen de energiekosten naar schatting in 2023 nog 2,5 

keer zo hoog uitvallen als in 2022. Meer energiebesparende maatregelen worden momenteel onderzocht, evenals 

verdere verduurzaming van de gebouwen voor de toekomst. 

Personeelskosten (predikanten, kosters, administratie) en onderhoud van onze gebouwen zijn op de begroting van 2023 

de grootste posten met resp. €227.000 en €207.000. Beide zijn als gevolg van het uitgestelde onderhoud, de inflatie en 

de compensatie daarvoor hoger dan voorheen. Ondanks dat we voor het onderhoud van de gebouwen €85.000 aan 

onze reserves onttrekken, laat de begroting van 2023 een tekort van ruim €97.000 zien. 

We hopen dat uw financiële situatie het toe laat om een verhoging van uw bijdrage te overwegen. Met uw extra bijdrage 

zou dan het tekort in 2023 lager kunnen uitvallen dan nu begroot is. 

Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw belangrijke bijdrage. 

Joop Kruithof, voorzitter College van Kerkrentmeesters, Kerkgroep Beheer 


