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Samenvatting
Proces
In 2014 is de in het College van Kerkrentmeesters gehouden brainstorm voor een financieel
gezondere gemeente onderwerp van bespreking in de kerkenraad geweest.
In hetzelfde jaar zijn door de landelijke Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk
Nederland voor onze gemeente workshops ondersteuning plaatselijke geldwerving gegeven.
Het beperkt zich hierbij niet tot de actie Kerkbalans en het College van Kerkrentmeesters.
In de workshops kwam naar voren dat geldwerving een zaak is voor de kerkenraad en de
daarmee verbonden groepen/commissies. En dat geefgedrag van gemeenteleden direct te
maken heeft met de mate van betrokkenheid.
In het voorjaar van 2015 is in de kerkenraad gesproken over waar we als gemeente in 2020
willen staan en welke financiële positie daar bij hoort.
In het najaar van 2015 is als vervolg op de presentatie van de meerjarenbegroting 20162020 in de kerkenraad aansluitend een werkgroep opgericht voor de uitwerking van diverse
bezuinigingsvoorstellen.
Op 3 oktober 2016 is het werkgroeprapport besproken op een gemeenteavond en zal binnen
de kerkenraad een vervolg krijgen.
Naast de noodzakelijke bezuinigingen is het intensiveren van geldwerving en het vinden van
nieuwe vormen van geldwerving een bittere noodzaak.
Het voorliggend rapport - Plan van aanpak geldwerving langere termijn - kan daar een
bijdrage aan leveren.
Enkele cijfers
-De jaarrekeningen 2011 e.v., de begroting 2016 en de meerjarenbegroting 2017- 2021 laten
zien dat de inkomsten uit de actie Kerkbalans teruglopen van € 110.350,- naar € 83.013,- .
-Met de actie Kerkbalans 2016 zijn op een bestand van 691 pastorale eenheden 552 brieven
verstuurd waarop een respons is gekomen van 447 toezeggingen; 35 % doet niet mee.
-Het gemiddelde van de toezeggingen ligt in de leeftijdsklasse tot 30 jaar laag; in de
leeftijdsklasse 30-50 jaar ligt het gemiddelde lager t.o.v. de hogere leeftijdsklassen.
-Kerkbalans 2012 leverde 600 toezeggingen op; Kerkbalans 2016 447 toezeggingen (= 25 %
minder).
-Het geefgedrag in 2015 bedroeg circa € 136,- per pastorale eenheid; in Gelderland was het
gemiddelde circa € 190,- per pastorale eenheid.
-Per lid was het verwachte geefgedrag in 2016 € 92,-; dit bedrag zal echter op circa € 87,uitkomen.
Visie 2025
In de visie 2025 van de Protestantse Kerk Nederland wordt gesproken over minder
gemeenteleden, minder gebouwen en minder inkomsten. We kunnen als gemeente hierin
niet gaan berusten en op onze lauweren gaan zitten. Het is tijd voor actie; zowel op het
gebied van de inhoud (denk aan de recent gehouden buurtsamenkomsten/gemeenteavond)
als op het gebied van financiën!
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Acties (een selectie):
Kerkbalans / periodiek schenken / nalatenschappen
 Het extra aanspreken van de leeftijdsklasse jonger dan 30 jaar met de actie
Kerkbalans en de jongeren de kans geven om zelf een project (b.v. een ’Glazen
Huis’-project) uit te voeren, waarbij de opbrengst grotendeels naar de kerk gaat en
deels naar een te kiezen goed doel.
 Specifiek de groep 30-50 jaar en eventueel ook de hogere leeftijdsgroepen wijzen op
de mogelijkheid van het periodiek schenken/periodieke betalingen. Bij het schriftelijk
vastleggen van een periode van 5 achtereenvolgende jaren zijn er bepaalde
belastingfaciliteiten mogelijk. De gever kan het fiscale voordeel (deels) aan de kerk
schenken.
 Bij de groepen 50-70 jaar en 70 jaar en ouder veel meer met gerichte informatie op
de mogelijkheid van nalatenschappen aan de kerk wijzen.
Evenementen
 Het houden van een jaarlijkse specifieke actie om de betrokkenheid van de
randkerkelijken/de structurele niet-gevers (circa 240 pastorale eenheden op ongeveer
200 adressen) te vergroten en daarmee het geefgedrag op termijn positief te
beïnvloeden. Het houden van de Bazaar in combinatie met een rad van
avontuur/loterij kan bij een intensieve communicatie binnen en buiten de kerk een
grote publiekstrekker worden voor genoemde groep en de lokale bevolking.
 Het eens per twee/drie jaar (in de kerstvakantie), met medewerking van de burgerlijke
gemeente (opgeven parkeerplaatsen) en van de vereniging van ondernemers ( i.v.m.
sponsoring), neerleggen van een schaatsbaan op de Markt in Doesburg. Dit
gecombineerd met informatieverstrekking over de kerkelijke activiteiten en over
verhuur van de gebouwen, samen met het verkopen van warme en koude
consumpties.
 Het jaarlijks, uit een oogpunt van betrokkenheid, in samenhang met het Diaconaat
organiseren van kerkelijke activiteiten, tijdens/in combinatie met activiteiten waar veel
publiek op afkomt, zoals Koningsdag, de Fotograficabeurs, de Kermis, de Braderie,
de Hanzefeesten, de Kadedagen en de Kerstmarkt.
Specifieke verzoeken
 Het benaderen van grotere organisaties/bedrijven en vermogende particulieren op en
rondom het grondgebied van de kerkelijke gemeente om geld te geven aan het
beheer/onderhoud van de gebouwen en/of aan de kerkelijke activiteiten. Dit op basis
van uit onderzoek en in de praktijk gebleken aanwezige scala van geefmotieven.
 Het aanvragen van bijdragen, in samenhang met bijvoorbeeld maatschappelijke
organisaties, uit landelijke vermogensfondsen.
Verhuur van gebouwen
 Door het aanbieden van een combinatiepakket Martinikerk, Gasthuiskerk en De
Waag/het Arsenaal wordt verhuur aan grotere bedrijven/organisaties ook een
mogelijkheid. Bijvoorbeeld het aantrekken van landelijke congressen.
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Koffie-, Thee- en Aandachtschenkerij (Kerkcafé) / Winkel
 Aandacht en betrokkenheid vormen de basis voor geefgedrag.
Een mogelijkheid is om de Martinikerk alle dagen open te laten zijn, voor zover de
verhuuractiviteiten en het koudere weer dit toelaten. Hierdoor meer gelegenheid voor
verbreding en verdieping van contacten en voor het genereren van meer inkomsten.
Vanwege extra tijdsbeslag (mede) laten runnen door een ondernemer of door
werklozen voor het opdoen van werkervaring. Het al of niet inschakelen van een
ondernemer loopt via de Stichting Behoud en Exploitatie Martinikerk.
Bij het inschakelen van werklozen is het misschien mogelijk om een beroep te doen
op een overheidssubsidie.
De verruimde openingstijden en de daarbij horende werkzaamheden kunnen mogelijk
gecombineerd worden met extra werkzaamheden voortvloeiend uit het verhuur van
ruimte voor het inrichten van een bibliotheek, een zorgcentrum, (computer)onderwijs
en lezingen.
Een uitdaging is om verschillende activiteiten tegelijkertijd te organiseren.
 De winkel kan meer body worden gegeven door deze uit te breiden met een
permanente kraam met uitstraling voor verkoop van boeken, cd’s en oude
grammofoonplaten (vinyl is in).
 Het oprichten van een pinzuil, waar bezoekers van de kerk snel en eenvoudig geld
kunnen doneren met hun pinpas, in combinatie met de reeds aanwezige glazen kist.
Communicatie
 Het oprichten van een taskforce publiciteit met daarin enkele mensen met ervaring op
het gebied van communicatie/publiciteit/reclame/verkoop/pr.
 Communicatie is onlosmakelijk verbonden met aandacht en betrokkenheid.
Ondanks de inzet van Licht 2.0/Lichtpunt, Maanlicht, Zonlicht wordt een groot deel
van de gemeente niet actief bereikt. Weliswaar zijn er de website van de kerk en de
verhuurwebsite, maar het is de vraag in welke mate deze worden geraadpleegd.
Het is raadzaam om de circa 500 adressen die buiten de actieve communicatie vallen
met een zekere regelmaat van enige kerkelijke informatie te voorzien (b.v. met een 2zijdig bedrukt A4); met daarbij tevens het gebruik van de social media.
 Het uitgeven van een kerkelijke flyer, met waardevolle informatie, op alle adressen in
o.a. Doesburg en Angerlo.

Aanbevelingen:
 Pak als eerste enkele acties op die direct aansluiten bij de geschetste problemen en
qua menskracht te behappen zijn en op korte termijn geld opleveren.
 Ga als Kerkenraad/CvK niet alles zelf doen maar schakel mensen in van binnen en
van buiten de kerk, maar houdt wel de regie.
 Maak afspraken met de Stichting Behoud en Exploitatie Martinikerk en met de
Stichting Behoud Galluskerk, welke acties via de stichtingen kunnen lopen.
 Zet voor 2017 in op de volgende acties:
 Geldwerving door de jongeren tot 30 jaar; opzetten ‘Glazen Huis’ op de Markt in
Doesburg tussen Kerst en Oud en Nieuw.
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Voor randkerkelijken en voor de mensen buiten de kerk de jaarlijkse Bazaar
houden en aankleden met een rad van avontuur/ loterij en met gerichte
communicatie en daarbij het inzetten van de social media.
Extra informatie/aandacht voor in ieder geval de groep 30-50 jaar voor periodiek
schenken/periodieke betalingen (vervolg op de folder Slim geven).
Wijs de groep 50-70 jaar en de groep 70 jaar en ouder op de mogelijkheid van
nalatenschappen aan de kerk.
Schakel bijvoorbeeld het Diaconaat en de jeugdouderlingen in bij het als kerk
aansluiting zoeken bij één of meer grote evenementen (Koningsdag,
Fotograficabeurs, Kermis, Braderie, de Hanzefeesten, de Kadedagen,
Kerstmarkt) om te investeren in betrokkenheid.
Vergroot de winkel met een permanente kraam met uitstraling voor de verkoop
van boeken, cd’s en grammofoonplaten.
Zet binnen de gemeente een taskforce publiciteit op om je als kerk sterker en
nadrukkelijker te presenteren.

 Zet voor 2018 in op de volgende acties:
 Bazaar.
 Kunstijsbaan op de Markt in Doesburg en schakel daarbij het
Diaconaat, de jeugdouderlingen en randkerkelijken in.
 Het benaderen van enkele grote bedrijven/organisaties en vermogende
particulieren om op te treden als sponsor.
 Aansluiting zoeken bij één of meer grote evenementen.
 Zet voor 2019 in op de volgende acties:
 Bazaar.
 Het indienen van een financieel verzoek door het Diaconaat bij een
vermogensfonds om samen met maatschappelijke organisaties een kerkelijk
project op te zetten met als thema aandacht en betrokkenheid.
 Aansluiting zoeken bij één of meer grote evenementen.

Advies:
 Bespreek het rapport in Het College van Kerkrentmeesters en in de Kerkenraad en
informeer de gemeente.
 Informeer de Stichting Behoud en Exploitatie Martinkerk en de Stichting Behoud
Galluskerk.
 Ga over tot actie!
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Hoofdstuk 1 Inleiding
In 2009 is in en door onze gemeente het rapport Geschreven in Zijn hand, gegrift in de
wereld; bouwen aan een open en vierende geloofsgemeenschap opgesteld.
De Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg wil een ongedeelde, open, gastvrije en
vierende geloofsgemeenschap zijn, waar mensen met elkaar vreugde beleven aan
Goddelijke inspiratie, gemeenschappelijke zingeving en maatschappelijke actie.
Tevens wordt gestreefd naar een sluitende begroting vanaf 2011.
In 2010 is in de gemeente de actie Kerkbalans Nieuwe Stijl ingevoerd. Het betreft een meer
persoonlijke en positieve benadering, werken met doelgroepen, een folder met persoonlijke
ervaringen van gemeenteleden. Vergroten van betrokkenheid het hele jaar door is en blijft de
basis voor geefgedrag. Het te veel focussen op alleen maar getallen en tekorten levert geen
bijdrage aan een beter geefgedrag.
Het College van Kerkrentmeesters heeft in zijn beleidsplan 2012-2016 opgenomen dat om
een actieve gemeente te zijn (veel) geld nodig is. Het college zal zich inzetten op het
bestrijden van kosten, het genereren van zoveel mogelijk inkomsten uit vrijwillige bijdragen
en meer verhuur van gebouwen.
In 2014 zijn de volgende activiteiten ontplooid:
-de in het College van Kerkrentmeesters gehouden brainstorm voor een financieel
gezondere gemeente is onderwerp van bespreking in de kerkenraad geweest.
-door de landelijke Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk Nederland zijn ook in onze
gemeente workshops ondersteuning plaatselijke geldwerving gegeven. Het gaat hierbij om
gemeentebrede geldwerving. Het beperkt zich hierbij niet tot de actie Kerkbalans en het
College van Kerkrentmeesters.
Aan de workshops hebben deelgenomen de predikant, de voorzitter en de scriba van de
kerkenraad, het Pastoraat, het Diaconaat, de werkgroep Erediensten en het College van
Kerkrentmeesters.
In de workshops kwam naar voren dat geldwerving een zaak is voor de kerkenraad en de
daarmee verbonden groepen/commissies. En dat geefgedrag van gemeenteleden direct te
maken heeft met de mate van betrokkenheid.
-in één van de buurtsamenkomsten is aandacht besteed aan het zoeken naar nieuwe
vormen van geldwerving.
In het voorjaar van 2015 is in de kerkenraad gesproken over waar we als gemeente in 2020
willen staan en welke financiële positie daar bij hoort.
In het najaar van 2015 is als vervolg op de presentatie van de meerjarenbegroting 20162020 in de kerkenraad een werkgroep opgericht voor de uitwerking van diverse
bezuinigingsvoorstellen. Het betrokken rapport is 3 oktober 2016 besproken op een
gemeenteavond en zal binnen de kerkenraad een vervolg krijgen.
De afgelopen jaren laten de achtereenvolgende jaarrekeningen/meerjarenbegrotingen van
de kerk zien dat het financieel tekort een structureel karakter heeft. Dit ondanks de invoering
in 2010 van de actie Kerkbalans Nieuwe Stijl. Ook het (meer) verhuren van de gebouwen
heeft de zorgelijke financiële situatie nog niet weg kunnen nemen. De hoogte van de
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jaarlijkse tekorten vertoont echter wel een dalende tendens; het financieel resultaat wordt,
naar verwachting, m.i.v. 2019 positief.
Naast de noodzakelijke bezuinigingen is het intensiveren van geldwerving en het vinden van
nieuwe vormen van geldwerving een bittere noodzaak.
Het voorliggend rapport Plan van aanpak geldwerving langere termijn kan daar een bijdrage
aan leveren.
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Hoofdstuk 2 Huidige financiële positie
Om de huidige financiële positie te bepalen is gekeken naar de jaarrekeningen 2014 en
2015, de begroting 2016 en de meerjarenbegroting 2017-2021. Dit geeft het volgende beeld:
Resultaat baten en lasten
2014
-€ 60.219,00
2015
-€ 55.363,00
2016

-€ 12.210,00

2017
2018
2019
2020
2021

-€ 14.652,00
-€ 6.155,00
€ 522,00
€ 2.209,00
€ 4.903,00

In de bovengenoemde bedragen is rekening gehouden met een toename van de inkomsten
in de Martinikerk door opbrengst kale huur van € 20.000,- in 2016 naar € 43.500,- in 2021
en met voortzetting van de bazaar.

Inkomsten actie Kerkbalans
Onderstaande tabel laat de inkomsten zien in de jaren 2011 t/m 2015 en de verwachte
inkomsten in de jaren 2016 t/m 2021.
Inkomsten actie Kerkbalans
Jaarrekeningen
2011
2012
2013
2014
2015
€ 110.350,00 € 108.013,00 € 103.156,00 € 101.002,00 € 94.363,00
Begroting/meerjarenbegroting
2016
2017
2018
€ 100.000,00 € 90.000,00 € 88.200,00

2019
2020
2021
€ 86.436,00 € 84.707,00 € 83.013,00

Opbouw ledenbestand
Per 1 maart 2016 stonden in onze gemeente 1055 personen ingeschreven met de
onderstaande verdeling:

Leeftijd
t/m 19 jaar
20 - 40 jaar
40 - 65 jaar
65 jaar en ouder

Opbouw ledenbestand
Belijdend lid
Dooplid Overig Totaal
%
0
90
9
99 9,4
6
51
17
74 7,0
107
112
145
364 34,5
364
80
74
518 49,1
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Voor de laatste kolom gelden landelijk de percentages:14,4 %, 19,3 %, 35,8 % en 30,5 %.
Ten opzichte van de landelijke cijfers zijn de eerste twee leeftijdsgroepen in onze gemeente
ondervertegenwoordigd en is de vierde leeftijdsgroep oververtegenwoordigd.
In onze gemeente is het ledental de laatste 2,5 jaar met gemiddeld 5 % per jaar terug
gelopen. Het landelijke percentage bedraagt gemiddeld circa 2.5 % per jaar.
Geefgedrag actie Kerkbalans 2016
De actie Kerkbalans 2016 laat aan toezeggingen het volgende beeld zien (peildatum
15/2/2016):
Toezeggingen Kerkbalans 2016
Aantal
Reacties in
Leeftijdsklasse toezeggingen Brieven reacties
%
Totaalbedrag Gemiddeld
jonger dan 30 jaar
43
12
27,9
€ 351,00
€ 29,25
30 jaar - 50 jaar
69
50
72,5
€ 8.259,50
€ 165,19
50 jaar - 70 jaar
216
180
83,3
35.757,61
€ 198,65
70 jaar en ouder
224
205
91,5
43.749,04
€ 213,41
Totaal
552
447
81
Het ledenbestand bestond in november 2015 (bron: begroting 2016) uit 691 pastorale
eenheden.
Met de actie Kerkbalans 2016 zijn er 552 brieven verstuurd; 63 structurele nulbetalers en 76
overige adressen zijn niet benaderd o.a. vanwege een blokkade voor correspondentie. Het
laatste getal kan enigszins afwijken door mutaties tot aan de actie Kerkbalans.
Er zijn 447 toezeggingen binnengekomen op een bestand van 691 pastorale eenheden;
35 % doet niet mee. Met de actie Kerkbalans 2012 waren er nog 600 (!) toezeggingen. Dus
een vermindering met 25 %.
Op basis van ervaringen in voorgaande jaren was de verwachting dat er voor 2016 een
bedrag van € 97.000,- zou binnenkomen; dit wordt echter circa € 92.000,- en komt neer op
circa € 87,- per lid (92.000/1055). In de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Utrecht
ligt het gemiddelde echter aanmerkelijk hoger. De resultaten van bijvoorbeeld de naburige
kerkelijke gemeente Dieren liggen op een beduidend hoger niveau.
In 2015 was het geefgedrag € 136,- per pastorale eenheid (€ 94.363,-/691); in Gelderland
was dit € 190,-. Het geefgedrag heeft te maken met de mate van betrokkenheid bij de kerk
en het veranderende geefgedrag (consumentengedrag).
De komende jaren zullen de inkomsten verder dalen doordat het geld opgebracht moet
worden door de slinkende groep betrokken leden en door het lagere geefgedrag van de
jongere generaties.
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Hoofdstuk 3 Landelijke ontwikkelingen
Landelijke analyse Kerkbalans (2014 en 2015)
Uit de landelijke analyse kwam het volgende beeld naar voren:
-Actief beleid is nodig om de dalende inkomsten uit actie Kerkbalans tot staan te brengen.
-Met een beroep op de landelijke organisatie wordt om meer ondersteuning gevraagd door
de plaatselijke kerken betreffende fondsenwervende modellen, communicatie-uitingen en
opmaatadvisering.
-Zorg voor positieve branding van het product kerk; een kerk die midden in de samenleving
staat, bevordert in sterke mate de bereidheid geld te schenken.
-Kerkbalans blijft een belangrijk fondsenwervend middel en werkt vooral voor kerkleden die
betrokken zijn (inner circle).
-Voor kerkleden die minder of niet betrokken zijn, zullen andere fondsenwervende
instrumenten en materialen, gericht op andere geefmotieven, moeten worden ingezet.
Genoemd worden fondsenwerving randkerkelijken, crowdfunding, nalatenschappen,
periodiek schenken en fondsenwervende events.
-Maatschappelijke trends: oprechte aandacht leidt tot sneller en beter geefgedrag, events
zijn populair onder jongeren, mensen willen (online) 24/7” kunnen geven.
-In den lande positieve ervaringen met:
 Kerkveilingen (goederen, talenten), kerkcafé (aandacht), tientjesleden, loterij, grote
giften door 1:1 potentiële gevers of vermogensfondsen te benaderen,
muziekuitvoeringen met koren van andere gezindten, sponsorloop, fietstocht.
 legaten en nalatenschappen; veel kerkgangers laten hun geld na aan één of meer
goede doelen zoals Natuurmonumenten of Hartstichting, maar vergeten hun eigen
kerk omdat ze domweg nooit op het idee zijn gebracht.
“ Onze gemeente is inmiddels (online) 24/7 bereikbaar! Zie bijlage 1
Landelijke workshops (2015)
Deelname door de toenmalige voorzitter van het CvK aan twee landelijke workshops, in het
Dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Utrecht, over nieuwe vormen van geldwerving
leverde onder andere de volgende informatie/ervaringen op:
-Voorgangers zijn eigenlijk hoofden geldwerving (aandacht en pastoraat).
-Het verstrekken van informatie vanuit de kerk is heel belangrijk.
-Doe ideeën op aan de hand van de websites van het Kankerfonds, Rode Kruis, etc..
-Rommelmarkt/bazaar/fancy fair/boekenmarkt vaker dan 1 x per jaar organiseren; het wordt
een ontmoetingsplaats en is een goede inkomstenbron.
-Om de 2 weken een rommel-/ kledingmarkt in de kerk is een publiekstrekker.
-In Hengelo (O.) worden leden die 3 jaar lang niet betaald hebben, niet meer benaderd met
Kerkbalans, maar ontvangen met Pinksteren een open brief, zonder geldvraag. De kern van
de brief is: hoe beleeft u uw kerk?
-In Roosendaal hebben niet meer (financieel) actieve leden met Kerst een brief met een
kerstgroet van de predikant gekregen met het verzoek de kerk financieel te steunen.
-Tariefsverhogingen voor huwelijken en uitvaarten voor niet-leden.
-In Katwijk zijn verschillende alternatieve en terugkerende geldwervingsacties: fancy fair,
loterij/rad van avontuur, ontmoetingsdag, een veiling voor bedrijven. Verder een Kerstmarkt
met schaatsbaan, op een evenement wordt publiciteit verzorgd en worden
consumptiebonnen verstrekt voor een volgend evenement. Door bepaalde activiteiten met
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regelmaat te houden, worden ze een traditie en ontstaat er betrokkenheid met
buitenkerkelijken en kun je als kerk laten zien dat je een veelzijdige organisatie bent.
Bij verjaardagen worden bezoeken afgelegd voor het verjaardagsfonds.
-In Sneek worden activiteiten gecombineerd: met elkaar eten, een viering, een rad van
fortuin.
-In Amsterdam worden de niet-betalende leden benaderd zonder geldvraag voor een politiek
debat, voor een Kerstevenement, voor een popconcert; de stap van inhoud naar geldvraag
wordt als lastig ervaren. Ook worden ’s avonds randkerkelijken gebeld over inhoud.
-In Eindhoven wordt betrokkenheid gecreëerd via de inhoud; aan de hand van een thema dat
zowel in de maatschappij speelt als in de kerk, bijvoorbeeld de participatiesamenleving. Op
zo’n gesprek komen ook randkerkelijken en buitenkerkelijken af.
-Geld vragen in dorpen steden voor het monumentale kerkgebouw dat een belangrijke
functie vervult.
-Acties ‘Vrienden van de kerk’, actie ‘Dok voor een klok’.
-Koken voor niet-leden, ritten verzorgen voor ziekenhuisbezoek.
-Met hulp van telemarketing (professionals/getrainde vrijwilligers) randkerkelijken benaderen
met de geldvraag.
Landelijk rapport (2016)
In opdracht van de Raad voor de Plaatselijke geldwerving van de Protestantse Kerk heeft
bureau Ipsos in mei 2016 een rapport opgesteld.
Met als belangrijkste bevinding:
De effectiviteit van fondsenwerving door de kerkelijke gemeenten in Nederland in het
algemeen en kerkrentmeesters in het bijzonder lijkt te worden belemmerd door 3 soorten
barrières:
1) Het vrijwillige karakter van de functie en het profiel van kerkrentmeesters zorgen voor
barrières t.a.v. het genereren van inkomsten voor de kerk ( te veel taken, fondsenwerving
vergt een bepaalde competentie).
2) De landelijke kerkelijke organisaties weten kerkrentmeesters onvoldoende te overtuigen
en te inspireren om een andere aanpak te kiezen.
3) De krimp van de groep (actieve) kerkleden zorgt voor machteloosheid; afname van
actieve en contribuerende gemeenteleden en met name de jongere groep
(rand)kerkelijken lijkt buiten bereik van fondsenwerving.
Als aanbevelingen worden bijvoorbeeld genoemd:
-Binnen de hele gemeente moet er draagvlak zijn voor het oplossen van financiële
problemen. Het is een gezamenlijk probleem en niet alleen van de kerkrentmeesters.
-Voor fondsenwerving is het belangrijk dat er naast financieel onderlegde personen ook
mensen worden gerekruteerd met affiniteit met fondsenwerving (uit deze sector of anders
ondernemers, marketeers, communicatiedeskundigen, pr-mensen).
-Op landelijk niveau de kerkelijke gemeenten handvatten bieden:
 Om de kerkgemeente neer te zetten als plaatselijk “goed doel”-organisatie,
waardoor het maatschappelijk belang van een kerk breder wordt gedragen.
 Om aansluiting te vinden bij de jongere doelgroep met activiteiten en met media:
community Apps, Facebookpagina’s of andere social media.
 Voor beleid voor papieren leden die minimale financiële steun geven.
 Voor het succesvol bereiken van nieuwe doelgroepen.
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Hoofdstuk 4 Missie/visie/doelen
Missie/visie
De Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg wil een ongedeelde, open, gastvrije en
vierende geloofsgemeenschap zijn, waar mensen met elkaar vreugde beleven aan
Goddelijke inspiratie, gemeenschappelijke zingeving en maatschappelijke actie.
De kerk is er vooral voor de ander.
Doelen
Waar willen we in 2020 of in 2025 als gemeente staan? Wat is het toekomstbeeld en welke
financiële positie hoort daarbij?
2020
In het voorjaar van 2015 in de kerkenraad gesproken over de stip op de horizon in 2020.
Het toekomstbeeld van de kerkenraad vormt de basis voor het opstellen van een Plan van
Aanpak Geldwerving.
Het gezamenlijke toekomstbeeld is bepalend voor het stellen van doelen in het Pastoraat,
Diaconaat, Jeugdwerk, etc. bij het opstellen en uitvoeren van de afzonderlijke
beleidsplannen incl. bijbehorende financiering.
Om de gedachten te bepalen zijn als voorbeeld voor de komende 5 jaar enkele
keuzemogelijkheden aan de kerkenraad voorgelegd:
-een gemeente met een sluitende begroting als doel op zich.
-zoveel mogelijk vasthouden aan de oude activiteiten, aangevuld met enkele nieuwe
activiteiten en het sluitend maken van de begroting.
-prioritering van de oude activiteiten, veel ruimte voor nieuwe activiteiten en zonder een
tekort op de begroting.
-andere en meer activiteiten met een uitstraling naar buiten en daarbij een tekort op de
begroting voor lief nemen.
-verdubbeling van de inzet op pastoraat ongeacht de consequenties voor de begroting.
Een analyse van de discussie leverde geen éénduidig einddoel op. De discussie heeft het
volgende gevarieerde beeld opgeleverd:
-een levendige gemeente in twee kerkgebouwen en meer binding tussen Angerlo en
Doesburg.
-kerk als een open ontmoetingsplek in Doesburg met gevarieerde vieringen voor mensen
van binnen en van buiten de kerk en voor alle leeftijden, met o.a. een accent op
veertigjarigen met kinderen.
-niet te veel de nadruk op de gebouwen (zijn een middel) maar meer op het gevoel
-een sluitende begroting met twee kerkgebouwen, met daarbij ook aandacht voor de minder
betrokken gemeenteleden.
-betrokkenheid als tweerichtingsverkeer; ook door de week.
-vinden van een concept om de wereld te redden met daarbij aandacht voor openheid,
sfeer, groen en duurzaamheid.
-streef per week naar 500 á 1000 bezoekers (activiteiten + vieringen). Dat heeft effect op het
geefgedrag en stabilisatie van het ledental op 1000.
-meer betrokkenheid van randkerkelijken, meer uitvoering door de jeugd en een sluitende
begroting.
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-prioritering van de oude activiteiten/ruimte voor nieuwe activiteiten met een uitstraling
naar buiten, meer pastoraat en een begroting zonder zorgen.
In het bovenstaande is als rode draad te zien: een actieve en levendige gemeente met
ruimte voor nieuwe activiteiten en een gezonde begroting. We gaan niet bij de pakken
neerzitten of afbouwen.
2025
In de eerste maanden van 2016 is in de kerkenraad gesproken over het Visiedocument van
de Protestantse Kerk Nederland (PKN) Kerk 2025: Waar een Woord is, is een weg. Ook het
interview in Trouw van 1 oktober 2015 met de begin 2016 gestopte scriba van de PKN, Arjan
Plaisir, stond centraal in de discussies.
De teneur is dat we ook met minder leden en minder gebouwen doorgaan.
De nota geeft echter geen antwoord op de vraag hoe je in de toekomst de (kleinere)
gemeenten/de huisgemeenten financieel in de lucht houdt.

Gelet op de gevoerde discussies in de kerkenraad over de gewenste financiële positie in
2020 en over de visie 2025 zal het bezit van twee kerkgebouwen en de financiële
consequenties daarvan als onderwerp steeds vaker terugkeren bij gesprekken over
bezuiniging en/of geldwerving. Dit geldt eveneens voor de personele kosten.
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Hoofdstuk 5 Doel Plan van aanpak geldwerving langere termijn
Het doel van het voorliggende Plan van aanpak geldwerving langere termijn is:
-Verdere bewustwording bij de kerkenraad en bij onze gemeenteleden van de zorgelijke
financiële situatie.
-Het doen van suggesties/houden van acties voor het vergroten van de betrokkenheid van
gemeenteleden/randkerkelijken en daarmee op termijn het bereiken van een positieve
beïnvloeding van het geefgedrag.
-Gemeenteleden verleiden tot een bewuster en ruimer geefgedrag bij o.a.de Actie
Kerkbalans, teneinde
 vieringen te kunnen houden.
 blijvend handen en voeten te geven aan het Pastoraat.
 het faciliteren van onze jeugdactiviteiten.
 activiteiten met een uitstraling naar buiten te organiseren.
 als kerk midden in de maatschappij te staan bij het lenigen van noden bij rampen, bij
het bijdragen aan ontwikkelingsprogramma’s, bij vluchtelingenopvang, bij
armoedebestrijding, bij het verlenen van zorg bij een terugtredende overheid.
 de kerkelijke gebouwen in stand te houden.
-Het ontdekken van en het inzetten van extra financieringsmogelijkheden onder de
gemeenteleden.
-Het financieel interesseren van derden bij b.v. het in stand houden van de gebouwen en het
sponsoren van specifieke projecten en acties.
-Verbreding van de geldwerving bij randkerkelijken/buitenkerkelijken, particulieren,
organisaties en bedrijven.
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Hoofdstuk 6 Betrokkenheid en geefgedrag
Als kerk dienen wij ons permanent af te vragen/ons er van bewust te zijn wat wij als kerk te
bieden hebben en wat hebben we daar als actieve en niet-actieve leden/randkerkelijken en
buitenstaanders financieel voor over.
Ook mensen die geen lid zijn van onze gemeente kunnen geraakt worden door onze
gebouwen, het gebruik ervan voor bepaalde evenementen en/of door onze kerkelijke
activiteiten, onze opstelling, ons doen en laten in de maatschappij, onze sociale
bewogenheid, onze aandachtschenkerij.
Uit een landelijke situatieschets blijkt:
-Circa 70 % van de PKN-gemeenten heeft een begrotingstekort.
-Het tekort bedraagt gemiddeld 10 % van de exploitatiebegroting.
-Dalende inkomsten uit actie Kerkbalans.
-Minder leden, minder gemeenten, minder gebouwen.
Zoals eerder aangegeven heeft ook onze gemeente een structureel begrotingstekort en
kampt met dalende inkomsten actie Kerkbalans.
Als oorzaken kunnen worden genoemd:
-het afnemen van het aantal gemeenteleden.
-de consument verandert, gemeenteleden geven “anders” (consumentengedrag).
Als diepere oorzaak kan worden genoemd een afnemende betrokkenheid. Niet alleen bij het
houden van de actie Kerkbalans, maar gedurende het gehele jaar.
(Vergroten van de) betrokkenheid binnen en buiten de kerkelijke gemeente is dan ook
permanent een opgave. Grotere betrokkenheid beïnvloedt in positieve zin het geefgedrag.
De kerk bestaat uit leden, anders gezegd het is een kerk van mensen die oog hebben voor
elkaar; ook voor mensen die aan de rand van de kerk staan of daarbuiten.
Hoe staat de kerk in de maatschappij? Kortom hoe is betrokkenheid binnen de kerk en
daarbuiten. Betrokkenheid kent een cultuur van aandacht, waardering en een band hebben.
Als de gemeente het hele jaar actief is; niet alleen zo veel mogelijk organiseert, maar juist
oog heeft voor de menselijke verhoudingen en zorgen dan wordt dit beloond met een beter
geefgedrag.
Om de betrokkenheid van gemeenteleden te vergroten is voor ieder gemeentelid een rol
weggelegd, zoals oog hebben voor het wel en wee van anderen. Meedoen in een
groep/commissie of plaats nemen in de kerkenraad kan ook weer anderen over de streep
trekken om iets voor de kerkgemeenschap te doen.
Geldwerving is veel meer dan de actie Kerkbalans. De fundering (voor betrokkenheid) wordt
gelegd door Kerkenraad, Pastoraat, Diaconaat, de werkgroep Eredienst, de leiding van de
jeugd, de gemeenteleden. De rol van het College van Kerkrentmeesters is dus beperkt.

Plan van aanpak geldwerving langere termijn; def

16

Een kerk van mensen
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Hoofdstuk 7 De acht mechanismen van geefgedrag / geefmotieven
Mechanismen
In het rapport van de Erasmus Universiteit Rotterdam (mei 2012) wordt aan de orde gesteld
waarom mensen geven, waarom sommige mensen meer geven dan anderen en hoe penny
donateurs zijn te veranderen in structurele donateurs. Het rapport is aan de orde gesteld in
de eerdergenoemde workshops in het landelijk Dienstencentrum PKN.
Mensen geven (meer), wanneer:
1. Er een duidelijke behoefte is
Als de behoefte aan giften groter is dan geven de mensen meer. De perceptie om te
geven hangt onder andere af van de media en voorkeuren.
2. Ze gevraagd worden
Manieren van vragen maakt uit: bijvoorbeeld per mail, per brief of aan de deur of een
combinatie. Bijvoorbeeld Hartstichting en KWF scoren hoog.
3. Kosten lager, opbrengsten hoger
Mensen geven meer als de tastbare kosten lager zijn en de opbrengsten hoger (als
idee). De kosten kunnen worden verlaagd door de fiscale regelgeving, maar mensen
trekken hun giften vaak niet af. Reden: haalt de drempel niet/ te lastig/ niet ethisch
(religieuze motivatie).
Beloningen, bijvoorbeeld in de vorm van een cadeautje maken van geven een transactie;
gevolg niet-betrokken, kortdurende donateurs.
4. Ze om de ontvangers geven
Allereerst denken aan het belang van anderen, bijdragen aan een publiek goed
(altruïsme).
5. Er sociale beloningen zijn
Versterken van de sociale reputatie. Mensen vinden het belangrijk om door anderen als
(pro)sociaal te worden gezien.
6. Er psychologische beloningen zijn
Mensen geven (meer); dit geeft een goed gevoel, bevestigen positief zelfbeeld, vermijden
van schuldgevoel.
7. Het doel matcht met eigen waarden
Veranderen van de wereld volgens eigen waarden. Persoonlijke waarden matchen met de
waarden van het doel: bijvoorbeeld gelijkheid, gerechtigheid, religie, social justice,
mensenrechten, milieubescherming.
8. Giften worden ervaren als efficiënt; effectiviteit
Als een gift een groter verschil maakt, dan een eerdere neiging tot geven. Transparantie
en verantwoording over de doelen/bestemming zijn ontzettend belangrijk.
Effectiviteit is moeilijk te communiceren. Mensen hebben geen realistische kennis over de
overheadkosten.
De 8 mechanismen in de praktijk
 meeste donateurs zijn penny donateurs via gevraagd worden en via materiële
opbrengsten.
 om van penny donateurs gecommitteerde structurele donateurs te maken: focussen
middels communicatie over de behoeften van de donateurs betreffende waarden en
psychologische opbrengsten (gemakkelijk) en vervolgens op effectiviteit en kosten
(moeilijk).
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Geefmotieven
Emotionele en rationele geefmotieven, Baukje Stam Marketing Advies, 2015
Het rapport gaat over het doen van grote donaties door bedrijven en organisaties voor goede
doelen, waaronder kerken. Dit rapport is eveneens aan de orde gekomen in de
eerdergenoemde workshops in het Dienstencentrum in Utrecht. Door het Dienstencentrum
werd meer dan eens benadrukt dat in elke burgerlijke gemeente grote bedrijven en
organisaties en vermogende particulieren zijn gevestigd die van hun geld af willen. Je moet
het wel durven en kunnen om hier als kerk tijd en energie in te steken. Het is de moeite
waard!
Emotionele geefmotieven
Plichtsgevoel, erkenning, nostalgie, wrok, schuldgevoel, onbaatzuchtigheid, ter
nagedachtenis, benadering door kennis, verwachting van anderen, verschil willen maken,
terug willen geven, burgerlijke trots, goed karma, religieuze overtuiging
Rationele geefmotieven
Gewoonte, overtuigd geloof in oplossing, er zelf beter van worden, rationeel eigenbelang,
belastingvoordeel.
Grotere bedrijven/organisaties en vermogende particulieren geven:
-Omdat ze gewend zijn te geven.
-Vanuit een morele of politieke overtuiging of naar aanleiding van problemen.
-Omdat ze er zelf beter van willen worden.
-Uit rationeel eigenbelang.
-Vanwege belastingvoordeel.
-Omdat ze het gevoel hebben dat het hun plicht is om te geven.
-Omdat ze erkenning willen.
-Ter nagedachtenis van iemand.
-Uit nostalgie.
-Uit wrok.
-Uit schuldgevoel.
-Uit oprechte onbaatzuchtigheid.
-Omdat iemand die ze kennen en respecteren hen vraagt geld te doneren.
-Omdat het van ze wordt verwacht.
-Omdat ze een verschil willen maken.
-Omdat ze iets terug willen doen.
-Omwille van gelijkwaardige sociale relaties.
-Uit burgerlijke trots.
-Vanwege een goed karma: voor wat, hoort wat.
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Hoofdstuk 8 Financiële doelstellingen
Voor de periode 2017-2020 kunnen bijvoorbeeld voor onze gemeente de volgende financiële
doelstellingen worden geformuleerd:
Het halen van de in de begroting/meerjarenbegroting genoemde bedragen actie Kerkbalans
en het halen van minimaal een sluitende begroting door:
 het extra aanspreken van de leeftijdsklasse jonger dan 30 jaar en de leeftijdsklasse
30-50 jaar op het geefgedrag en het gemiddelde jaarlijkse toezeggingsbedrag met
resp. 100 % en 10 % te verhogen.
 verkleining van het aantal gemeenteleden dat niet bijdraagt met 20 % per jaar door
extra nazorg (herinnering/bellen/bezoeken) en door het houden van specifieke
evenementen/acties om de betrokkenheid van randkerkelijken/de structurele nietgevers te vergroten, dat op langere termijn in geefgedrag resulteert.
 Het benadrukken van het belang van de kerk in de maatschappij en daarmee het
financieel interesseren van derden (organisaties/bedrijven/particulieren) en daarmee
per jaar € 15.000,- binnen te halen.
Het plaatsen van een financiële thermometer in/buiten de kerk voor het bijhouden van de
inkomsten bij evenementen/acties kan stimulerend/aanstekelijk werken op het geefgedrag.
Noot:
Bij het opzetten van acties/organiseren van activiteiten om extra gelden binnen te halen is
het een belangrijk aandachtspunt hoe daarin de taken en verantwoordelijkheden zijn
verdeeld tussen STIBEMA en de kerk/CvK.
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Hoofdstuk 9 Doelgroepen
Bij de uitvoering van de actie Kerkbalans wordt al vrij lang gewerkt met doelgroepen. Bij de
Actie Kerkbalans 2016 zijn de persoonlijke brieven op maat opgesteld in relatie met de
onderstaande groepen:
-nieuw-ingekomenen.
-jeugd 18 t/m 25 jaar, ongeacht geefgedrag in 2015.
-toezeggers/gevers voor een bedrag minder dan € 400,- in 2015.
-toezeggers/gevers voor een bedrag vanaf € 400,- in 2015.
-€ 0-toezeggers in 2015 en wel betaling in voorgaande jaren.
De structurele niet-betalers/niet-toezeggers zijn de laatste twee jaar buiten de Actie
Kerkbalans gehouden; dit is in 2014 geadviseerd door de Dienstenorganisatie van de
Protestantse Kerk.
Aan deze groep is in het verleden ook wel eens een extra brief gericht met weinig resultaat
en/of zijn bezocht aan de hand van ingediende reacties.
In 2014 zijn de mensen van deze groep expliciet per brief uitgenodigd om een viering met de
muziekgroep BLOF bij te wonen. De gedachte hierbij is om laagdrempelig de betrokkenheid
te vergroten. We gaan er vanuit dat een aantal de viering heeft bijgewoond. Specifieke
respons is echter niet ontvangen.
Het valt op dat veel structurele niet-betalers toch lid willen blijven.
Doorontwikkeling doelgroepbenadering
Gebaseerd op informatie verkregen in de in onze gemeente gehouden workshops
geldwerving:
-Randkerkelijken benaderen in een apart project.
-Doorgaan met een folder, persoonlijke brieven, positieve benadering, geen rijstebrij
aan getallen. Recente ervaringen in enkele kerkelijke gemeenten tonen echter aan dat het
gebruik van financiële tabellen bij betrokken leden een positief effect heeft.
-Hanteren van fixatiepunten in brieven (mensen lezen vluchtig en diagonaal); is met ingang
van Actie Kerkbalans 2015 toegepast.
-De boodschappen van de kerk/kerkenraad/commissies/groepen landen het best door veel
contactmomenten (persoonlijke brieven, folders, buurtsamenkomsten, gemeenteavonden,
Licht, Maanlicht, Liturgie/Zonlicht, website, etc..
Vanuit een oogpunt van betrokkenheid en geefgedrag op de langere termijn is het een harde
noodzaak om blijvend energie in bovenstaande aanpak te steken.
Doelgroepsegmentatie
In de kerkelijke gemeente Dronten gaat men erg ver om binnen de doelgroepen nog verdere
opsplitsingen te maken. Een gemeentelid heeft er erg veel tijd en zorg aan besteed en is tot
circa 15 groepen gekomen. Een en ander heeft in eerste instantie een boost aan het
geefgedrag gegeven, maar na 5 jaar liepen de resultaten terug.
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Hoofdstuk 10 Middelen/acties (ongelimiteerd)
Onderstaand een uitgebreid overzicht van de middelen/acties die in onze gemeente reeds
worden ingezet of kunnen worden ingezet voor geldwerving. Het gaat hierbij om:
-Actie Kerkbalans
Zoals reeds is aangegeven wordt binnen de actie Kerkbalans gewerkt met verschillende
doelgroepen.
Extra aandacht dient te worden besteed aan de leeftijdsklasse tot 30 jaar en aan de
leeftijdsklasse 30-50 jaar om het geefgedrag te verbeteren. Dit geldt ook voor de grote groep
structurele niet-betalers.
Gebaseerd op ervaringen elders, is binnen de leeftijdsklasse tot 30 jaar een mogelijkheid om
bijvoorbeeld nog studerende jongeren te vragen 1/52 deel van het totale zakgeld in een jaar
naar Kerkbalans over te maken.
Ook bij de voorbereiding en uitvoering van de actie Kerkbalans is een grotere betrokkenheid
van jongeren belangrijk. Frisse ideeën over de opzet en uitvoering, met daarbij het gebruik
van de nieuwste digitale mogelijkheden. Bijvoorbeeld het verspreiden/ophalen van
enveloppen is momenteel een jaarlijks terugkerende klus, gedaan door vrijwilligers waarvan
een groot deel een hogere leeftijd heeft.
In het verleden is er incidenteel een beroep op jongeren gedaan. Met de hulp van de twee
jeugdouderlingen kan dit mogelijk een uitgebreider en structureel karakter krijgen. De jeugd
is het meest te porren voor activiteiten in projectvorm.
In plaats van jongeren tot 30 jaar aan te schrijven is een mogelijk project het opzetten van
een ‘Glazen Huis’ op de Markt in Doesburg in de periode tussen Kerst - Oud en Nieuw.
In/rondom het glazen huis staan het spelen en draaien van muziek, geld inzamelen door en
voor de jeugd en deels voor een goed doel centraal.
Een extra mogelijkheid is om in de meimaand (vakantiegeldmaand) op iedere
toezeggende/betalende pastorale eenheid een beroep te doen om bovenop de in januari
gedane toezegging 10-30 euro extra voor de kerk te doneren.
Binnen de acties Kerkbalans 2015 en 2016 zijn gemeenteleden die enkele jaren achtereen
niet hebben betaald niet meegenomen in de actie Kerkbalans. Deze groep gemeenteleden
zal op een andere manier worden benaderd. Het gaat om het zodanig opzetten van
activiteiten/houden van acties dat er (hernieuwd) contact met de kerk kan ontstaan; dat er
wederzijdse betrokkenheid ontstaat en groeit.
Het gaat er om dat je als kerk aangeeft dat je mensen iets wilt bieden waarmee ze verder
kunnen komen met vragen over God en het bestaan. Als dat de boodschap is die je als
gemeenschap communiceert, namelijk dat het je te doen is om die ander en zijn of haar
vragen, zal vanzelf ruimte ontstaan om aan te geven dat een financiële bijdrage voor de
organisatie van activiteiten zeer goed gebruikt kan worden.
Enkele mogelijkheden:
1) Intensieve communicatie over het houden van de Bazaar in combinatie met een rad van
avontuur/loterij met prijzen, afgewisseld met b.v. een korte uitleg over armoedesignalering/aanpak in de directe omgeving en het vertellen van ervaringen door World Servants over de
projecten in Ecuador en Bolivia. Het zoeken van een goede noodzakelijke opslagruimte kan
een belangrijk onderdeel van de communicatieaandacht zijn.
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2) Het benaderen van de structurele niet-betalers met een specifieke mailing rondom Pasen,
Pinksteren of Kerst.
3) Een brief naar randkerkelijke leden met een breed aanbod aan activiteiten:
literatuurkringen, opvoedingscursussen, rouwverwerking: algemeen menselijke thema’s en
vragen. Een aanbod voor iedereen: actieve gemeenteleden, randleden, maar ook
buitenkerkelijken. Met een bijdrage aan actie Kerkbalans kan een waardering voor het
aanbod worden uitgesproken.
4) Mensen van vandaag vinden het de normaalste zaak van de wereld dat je betaalt voor
geleverde diensten: een cursus, een kring, etc. In plaats van een jaarlijkse brief om geld te
vragen, is een mogelijkheid om mensen voor een activiteit te laten betalen.
5) Voor het trekken van de aandacht van randkerkelijken/buitenkerkelijken kan ook worden
gedacht aan:
-Het maken van een flyer voor kerkrondleidingen in de Martinikerk en in de Galluskerk.
-Diaconale mailing voedselbank en SchuldHulpMaatje.
-Sporthaldienst.
-Wadlopen.
-Viering met popmuziek (ieder gemeentelid neemt iemand van buiten de kerk mee).
De in 2016 aangetreden voorzitter van de Raad voor Plaatselijke Geldwerving van de
Protestantse Kerk in Nederland geeft in het blad Kerkinformatie van december 2016 aan dat
de actie Kerkbalans wordt vernieuwd.
De kerken zijn zeer de moeite waard niet alleen voor de trouwe gelovigen, maar voor
iedereen in dorp en stad omdat de kerk ook veel doet voor de samenleving. Ook rand- en
buitenkerkelijken worden opgeroepen om financieel de kerk in stand te houden. De meeste
vrijwilligers in Nederland lopen rond in de kerken, en die vrijwilligers leveren een grote
maatschappelijke bijdrage. Kerkbalans moet anders worden aangepakt; de bezieling, de
betekenis en de waarde van de kerk moeten worden gecommuniceerd. Steeds meer wordt
Kerkbalans één van de “gewone” fondsen die moet luisteren naar de wetten van
fondsenwerving.
-Het houden van evenementen/acties
Gebaseerd op informatie van de Dienstenorganisatie van de PKN en op ervaringen in
diverse kerkelijke gemeenten.
Naast het organiseren van een rommelmarkt/bazaar, Kerstfair, sponsortocht,
(talenten)veiling, kan ook nog gedacht worden aan verkoopacties, inzamelen van oud-papier
of lege flessen met statiegeld, etc.. Met deze vormen van geldwerving is het ook mogelijk om
andere doelgroepen aan te spreken dan de eigen gemeenteleden. Evenementen/acties zijn
heel geschikt voor het werven van geld voor specifieke projecten. Ze kosten over het
algemeen veel tijd en inzet, maar dragen ook bij aan de gemeenschapszin. Sommige
evenementen/acties groeien uit tot een jaarlijkse activiteit. De publiciteit er om heen is heel
belangrijk (kerkblad, website, lokaal nieuwsblad, social media) en dragen bij aan de
belangstelling en de opbrengst.
Momenteel wordt veel vrijwilligerswerk gedaan door oudere gemeenteleden. Het is een
uitdaging om er voor te zorgen dat de jongere gemeenteleden en gemeenteleden van
middelbare leeftijd de stokjes gaan overnemen dan wel gaan assisteren.
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Enkele mogelijkheden voor onze gemeente:
-Geïnspireerd door het World Servants-project Zuid-Amerika: Het verkopen van iets lekkers
bij de koffie in de kerk (ook doordeweeks) of het langs de deuren gaan voor geldinzameling.
-In de kerkelijke gemeente Katwijk is in opdracht van de kerk een ijsbaan op het marktplein
aangelegd en ingericht met verschillende kramen. Er is veel publiek op afgekomen. Hiermee
is een basis gelegd voor het vergroten van de betrokkenheid op de korte en de lange termijn
met als resultante ook meer inkomsten. In Doesburg zou bijvoorbeeld 1x per twee/drie jaar
door de kerk een ijsbaan neergelegd kunnen worden. Dit in overleg met de burgerlijke
gemeente (afstaan parkeerplaatsen) en met het bedrijfsleven (sponsoring).
-Het houden van oliebollenverkoopacties, het verkopen van Kerststollen aan bedrijven (voor
de medewerkers), het frequent organiseren van een bingoavond.
Aansluiting zoeken bij evenementen
Als kerkelijke gemeente is het handig en verstandig om aansluiting te zoeken bij/samen te
werken met (grote) evenementen die veel publiek trekken. Beter wederzijds voordeel dan
last van elkaar te hebben.
Genoemd kunnen worden: Koningsdag, Fotograficabeurs, Kermis, Braderie, de
Hanzefeesten, de Kadedagen, de Kerstmarkt. Als kerk kun je ruimte verhuren, jezelf
profileren voor de toekomst en inkomsten genereren.
Als kerk heb je ten aanzien van verschillende doelgroepen ter vergroting van de
betrokkenheid het nodige te bieden. Op de langere termijn uit zich dat in de verbetering van
de financiële positie van de kerk. Waar het hart vol van is daar heb je ook meer geld voor
over.
-Solidariteitskas
Per belijdend lid wordt een bijdrage van € 10,- gevraagd; hiervan wordt € 5,- afgedragen aan
de landelijke Solidariteitskas. Hiermee zal worden doorgegaan.
-Verjaardagsfonds
Met het Verjaardagsfonds is eind 2015 gestopt.
Ongeveer 250 gevers zorgden voor circa € 2700,-. Hier staan echter veel tijd en de nodige
kosten tegenover.
Het Verjaardagsfonds wordt door een aantal gemeenteleden als gebedel ervaren.
Voor de toekomst kan worden overgegaan op het sturen van alleen een felicitatiebrief van de
PGAD met het oog op het aspect betrokkenheid. Door vermelding van het
bankrekeningnummer is er altijd een mogelijkheid om spontaan te geven.
-Eindejaarscollecte
De eindejaarscollecte levert € 2500,- tot € 3000,- op. De collecte wordt door het College van
Kerkrentmeesters ingezet op specifieke bestemmingen. In het verleden is er over gesproken
om de eindejaarscollecte eventueel te vervangen door een meer aansprekende actie.
-Collecten kerkdiensten
Het houden van drie collecten in één viering werkt versnippering in de hand en veroorzaakt
routinematig (niet)-geefgedrag.
Het is raadzaam om het aantal collecten per viering terug te brengen naar twee en meer te
werken met bijzondere collecten bij bijzondere vieringen.
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Ook het creëren van een mogelijkheid om tijdens/na de viering simpel te betalen met een
pinpas bij een pinzuil in de kerk biedt perspectief. (Zie ook bij het onderdeel Koffie-, Thee- en
Aandachtschenkerij/Winkel)
-Diaconale financiën/diaconale betrokkenheid
Het Diaconaat Angerlo-Doesburg heeft in 2016 het concept Beleidsplan “Met open handen
dienen” (2016-2020) opgesteld.
Een belangrijk uitgangspunt is dat vermogensvorming geen doel op zich is voor het
Diaconaat. In het werkplan 2016 wordt o.a. aangegeven:
-dat er een document komt waarmee verzoeken om giften gemakkelijk en helder kunnen
worden beoordeeld.
-dat er contact wordt gelegd en afstemming gezocht met de burgerlijke gemeente(n) en het
PCOB.
-dat er een actieplan wordt gemaakt voor wat betreft activiteiten voor/door gemeenteleden
over het onderwerp “zorg voor rechtvaardigheid op aarde”.
Op internet is op postcodeniveau te zien hoe het is met de financiële situatie van de
inwoners van bijvoorbeeld Doesburg en Angerlo. Van de inwoners van Doesburg zit 30 % bij
de 3 grootste probleemgroepen op een schaal van 10. Als kerk zijn er kansen om samen met
de burgerlijke gemeente, bij een terugtredende Rijksoverheid, de zorg en aandacht in te
vullen en daarmee de betrokkenheid te vergroten.
Binnen het Diaconaat zal voor de komende jaren worden bekeken voor welke
projecten/activiteiten en op welk moment geldwervingsacties worden uitgevoerd.
Hierbij is belangrijk te voorkomen dat deze acties samenvallen met andere
geldwervingsacties.
-Periodiek schenken/periodieke betalingen
Periodiek schenken is een bijzondere vorm van fondsenwerving. Met gebruikmaking van
fiscale faciliteiten is het mogelijk de giften volledig af te trekken van de inkomstenbelasting.
Een bijdrage aan Kerkbalans komt in aanmerking voor belastingaftrek: Als een gemeentelid
meer dan 1 % van zijn verzamelinkomen (minimum € 60,-) aan giften per jaar uitgeeft, is
maximaal 10 % van het verzamelinkomen aftrekbaar.
Bij het schriftelijk vastleggen van een bijdrage, gedurende 5 achtereenvolgende jaren is zelfs
het gehele bedrag aftrekbaar.
Het wordt echter pas interessant als het om grotere bijdragen aan de kerk gaat en je de
kleinere giften aan andere ANBI-instellingen laat vallen?! Voor de gever levert het een fiscaal
voordeel op. Ook voor de kerk kan dit gunstig zijn als de gever een deel van of het gehele
fiscale voordeel schenkt aan de kerk. De bijdrage kerkbalans kan dan worden verhoogd,
zonder dat het een gemeentelid netto meer kost.
De Protestantse Gemeente ’s-Heerenberg - Zeddam heeft dit onderwerp in 2015 schriftelijk
onder de aandacht van zijn leden gebracht onder de titel ”meer schenken zonder netto meer
betalen!” onder bijvoeging van een in te vullen overeenkomst Periodieke gift in geld.
De eerste pagina van de landelijke Modelovereenkomst is weergegeven in bijlage 2.
In het magazine Kerkinformatie van de Protestantse Kerk d.d. juni 2016 staan twee zeer
positieve ervaringen van de Kerkrentmeesters in Nieuwerkerk (Zeeland) en Stede Broec
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(Noord-Holland). Enkele uitspraken in het artikel:
-periodiek schenken levert duizenden euro’s op.
-méér geven kost niks.
-een deel van onze inkomsten staat al van tevoren vast.
Als kerkelijke gemeente moeten we er echter voor waken dat we niet op de stoel van de
belastingdienst gaan zitten bij het verstrekken van informatie. De informatie kan al snel
incompleet, achterhaald en niet zijn toegespitst op de specifieke situatie van de gever.
Op de website van de kerk is onder Kerkbalans 2017 de folder Slim geven opgenomen.
-Nalatenschappen
Legaten en erfenissen aan ANBI-instellingen zijn vrij van erfrecht/schenkingsrecht, terwijl
vererving aan verwanten (niet ouders en kinderen) al snel 40 % erfbelasting gaan kosten.
Het onder de aandacht brengen heeft binnen onze gemeente tot op heden incidenteel en
summier plaatsgevonden.
-Subsidies
Al vele jaren wordt geprobeerd om waar mogelijk subsidie binnen te halen voor beheer en
onderhoud van de gebouwen.
Dit gebeurt door de Stichting Behoud en Exploitatie Martinikerk en door de Stichting Behoud
Galluskerk Angerlo.
Het betreffen subsidies van het Rijk, de Provincie, de Ridderlijke Duitsche Orde, de
Stoelbroeders, de Gestichten van Weldadigheid.
De hoogten van deze vormen van subsidie zullen de komende jaren gaan dalen.
-Financiering door derden; geld lenen/sponsoring/crowdfunding
 geld lenen
Geld kan worden geleend om duurzaam te investeren bijvoorbeeld voor een extra
geluidinstallatie in de Koffie-, Thee- en Aandachtschenkerij of voor het op temperatuur
brengen/houden van de rode wijn.
De tegenprestatie bestaat uit aflossing, rente, invloed en erkenning.
Aflossing en rente is lastig omdat de investeringen niet direct of zelfs in het geheel niet
worden terugverdiend. Een rentevorm is bijvoorbeeld het om niet huren van de kerk voor
één dag per jaar.
Als tegenprestatie kan bijvoorbeeld invloed worden geboden, maar dit is in een kerkelijke
organisatie moeilijk vorm te geven.
Een vorm van erkenning is publiekelijk bedanken; dit kan bijvoorbeeld in de vorm van
een bedankbord.
 sponsoring
In den lande is in de praktijk gebleken dat derden in voorkomende situaties bereid zijn
om bij te dragen in kosten van projecten om verschillende redenen:
-emotionele binding met gebouwen en/of activiteiten
-maatschappelijke betrokkenheid
-vergroten naamsbekendheid
-de naam verbinden aan een goed doel
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-als bestemming van het teveel aan geld
 crowdfunding
Crowdfunding is geld ophalen bij particulieren en bedrijven door certificaten uit te geven
om een project of bepaalde activiteiten te financieren. Elk certificaat is bijvoorbeeld 50
euro waard.
De certificaateigenaar is aandeelhouder, mede-eigenaar in een coöperatie of adopteert
het project/de activiteiten. De certificaathouders kunnen er in voorkomende gevallen geld
aan verdienen.
In 2014 is de pilot crowdfunding voor religieuze instellingen gestart; de financiering van
een luchtboog voor De Dom in Utrecht. De campagne “Draag De Dom” werd in 2015 een
succes. In september 2015 zijn verspreid over het land 3 vervolgprojecten gestart. De
projecten hebben betrekking op vervanging van een orgel, restauratie van een toren,
aanschaf van gebrandschilderde ramen.
Van belang zijn:
-Een goede pitch
Het is zaak om niet alleen aandacht voor het project te krijgen, maar ook om
geïnteresseerden tot ambassadeur te maken en uiteindelijk tot donateur.
-Netwerken
Het in kaart brengen van netwerken en de communicatie daarmee (social media, mail,
nieuwsbrieven, etc.).
-Partners en doelgroepen in beeld brengen.
-Contacten met de media.
-Een website met een filmpje.
In 2015 is in een laat stadium geprobeerd om voor de aanschaf van nieuwe stoelen in de
Martinikerk mee te doen als één van de vervolgprojecten. Dit is toen niet gelukt.
Een mogelijkheid is om als kerk samen met de Stichting Behoud en Exploitatie
Martinikerk en de Stichting Behoud Galluskerk onder de donateurs van genoemde
stichtingen en onder omwonenden in een ruime omtrek van de Martinikerk en de
Galluskerk een crowdfundingsactie voor onderhoud en beheer te houden. Als
tegenprestatie kunnen rondleidingen en concertkaartjes worden weggegeven.
-Cofinanciering
Voor onderhoudsprojecten/uitvoering van activiteiten kan het gebeuren dat meerdere doelen
en belangen worden gediend, zodat overgegaan kan worden tot gezamenlijke financiering.
Bijvoorbeeld bij de uitvoering van bepaalde activiteiten heeft ook de doelgroep, de burgerlijke
gemeente of het bedrijfsleven een groot belang.
Bij het bouwen van een jeugdhonk in de kerkelijke gemeente Breda is de financiering voor
50 % voor rekening van het College van Kerkrentmeesters gekomen. De jeugd heeft zelf met
een eigen actie de andere 50 % binnengehaald.
-Vermogensfondsen
Een aantal Nederlandse vermogensfondsen is aangesloten bij de Vereniging van Fondsen.
Zij hebben samen een vermogen van ruwweg 20 miljard euro. Gemiddeld keren zij jaarlijks 4
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procent van het vermogen uit; dit komt neer op 800 miljoen euro voor allerlei verschillende
doelstellingen, zoals voor zorg en welzijn.
Als fondsen kunnen bijvoorbeeld worden genoemd het Oranjefonds voor sociale initiatieven.
Het fonds wil betrokkenheid in de samenleving bevorderen.
Organisaties die zich richten op de zorg voor kwetsbare mensen en versterking van de
sociale cohesie kunnen een bijdrage bij het Skanfonds aanvragen.
Het is de moeite waard na te gaan of kerkelijke projecten bijvoorbeeld in samenhang met
maatschappelijke organisaties ook een beroep op de fondsen kunnen doen.

-Verhuur van gebouwen
Sinds de verbouwing en herinrichting van de Martinikerk wordt ingezet op extra verhuur.
Volgens de begroting 2016 en de meerjarenbegroting 2017-2021 wordt rekening gehouden
met een opbrengst aan “kale huur” van € 20.000,- in 2016 oplopend naar € 43.500,- in 2021.
De huurinkomsten van de pastorie Angerlo van € 11.000,- / jaar vallen in 2017 weg vanwege
het aflopende huurcontract met de PKN.
De verhuur van de Martinikerk wordt verzorgd door de Verhuur- en exploitatiecommissie
(VEC). Deze commissie valt per 1 januari 2017 onder de Stichting Behoud en Exploitatie
Martinikerk; de kerkenraad heeft begin 2016 ingestemd met het onderbrengen van de
verhuur en de exploitatie onder de genoemde stichting. Als kerk/CvK is het raadzaam om in
het belang van de financiële positie van de kerk in het overleg met STIBEMA aan te dringen
om voldoende (nieuwe) menskracht in te zetten op de acquisitie voor verhuur. Van groot
belang is ook het onderstaande.
Door het aanbieden van een combinatiepakket Martinikerk, Gasthuiskerk en De Waag/het
Arsenaal wordt verhuur aan grotere bedrijven/organisaties ook een mogelijkheid.
Bijvoorbeeld het aantrekken van landelijke congressen, zoals het jaarcongres VNG
(Vereniging van Nederlandse Gemeenten).
Het pakket kan er als volgt uitzien: vergaderen en lunch in de Martinikerk, middagconcert in
de Gasthuiskerk en avondeten in De Waag/het Arsenaal.
De Doesburgse Ondernemersvereniging (DOV) en de gemeente Doesburg zijn voornemens
om een ondernemersfonds in te stellen. Met het nieuwe samenwerkingsverband wordt er
samen geïnvesteerd om meer publiek en toeristen naar Doesburg te trekken.
Uit een oogpunt van verhuur is het raadzaam om de betrekkingen te intensiveren.
-Koffie-, Thee- en Aandachtschenkerij (Kerkcafé) / Winkel
In de praktijk is gebleken dat bezoekers nog al eens voor een dichte kerkdeur staan,
vanwege de beperkte openingstijden. En als de kerk alleen open is voor een
vergadering/activiteit zijn er vaak toeristen/dagjesmensen die graag de kerk van binnen
willen zien. Bij uitbreiding van de openingstijden/activiteiten komt er echter nog meer druk te
liggen op de inzet van de huidige en vaak al te veel belaste vrijwilligers.
Een mogelijkheid is om de Martinikerk alle dagen open te laten zijn, voor zover de
verhuuractiviteiten en het koudere weer dit toelaten. Hierdoor meer gelegenheid voor
verbreding en verdieping van contacten en voor het genereren van meer inkomsten.
Vanwege extra tijdsbeslag (mede) laten runnen door een ondernemer of door werklozen
voor het opdoen van werkervaring. De ondernemer zal zijn eigen inkomsten moeten
genereren en een deel aan onze gemeente afdragen. Het al of niet inschakelen van een
ondernemer is een zaak van STIBEMA.
Bij het inschakelen van werklozen is het misschien mogelijk om een beroep te doen op een
overheidssubsidie.
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De verruimde openingstijden en de daarbij horende werkzaamheden kunnen mogelijk
gecombineerd worden met extra werkzaamheden voortvloeiend uit het verhuur van ruimte
voor het inrichten van een bibliotheek, een zorgcentrum, (computer)onderwijs en lezingen.
Een uitdaging is om verschillende activiteiten tegelijkertijd te organiseren.
De winkel kan meer body worden gegeven door deze uit te breiden met een permanente
kraam met uitstraling voor verkoop van boeken, cd’s en oude grammofoonplaten (vinyl is in).
Het kan ook financieel aantrekkelijk zijn om naar het voorbeeld van de Sint Janskerk in
Gouda een pinzuil op te richten, waar bezoekers van de kerk snel en eenvoudig geld kunnen
doneren met hun pinpas, in combinatie met de reeds aanwezige glazen kist.
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Hoofdstuk 11 Communicatie
In de praktijk is gebleken dat er heel veel contactmomenten nodig zijn voor dat een
boodschap goed overkomt. De onderstaande communicatiemiddelen worden ingezet:
-Magazine Licht 2.0 en Lichtpunt (hard-copy of digitaal).
-Digitale nieuwsbrief Maanlicht.
-Liturgie/Zonlicht.
-Website gemeente.
-Verhuurwebsite.
-Flyer Diaconaat.
-Folder Kerkbalans.
-Social media (o.a. Facebook, YouTube).
-Buurtsamenkomsten, gemeenteavonden.
De kerk staat midden in de maatschappij, heeft veel vrijwilligers die ook maatschappelijke
belangen dienen, maar is vaak bescheiden en heeft moeite om zich te verkopen.
Het oprichten van een taskforce publiciteit (voor kerkelijke activiteiten, verhuur, geldwerving)
is een noodzakelijke voorwaarde; dit is ook in het voordeel van STIBEMA en daarmee weer
voor de kerk.
Deze groep van mensen die werken/gewerkt hebben in de publiciteit/reclame/verkoop/pr,
etc. en/of ervaring hebben met kerkelijke communicatie buigen zich over het probleem hoe je
als kerk je sterker en nadrukkelijker presenteert en komt met concrete actiepunten.
De huidige beperkte oplage van Zonlicht, Licht 2.0/Lichtpunt, Maanlicht bereikt slechts een
deel van de gemeente. Hoewel de uitgaven qua adressen elkaar deels aanvullen wordt het
overgrote deel van de gemeente niet bereikt. Voor de informatie-uitwisseling en het
voorkomen van vermindering van de betrokkenheid is het te overwegen om de adressen die
geen Licht en/of Maanlicht ontvangen met regelmaat een kort informatiebulletin of een
informatiebrief te verstrekken; met daarbij het gebruik van de social media.
Het uitgeven van een kerkelijke flyer, met waardevolle informatie, voor alle inwoners van o.a.
Doesburg en Angerlo is eveneens een mogelijkheid.
Ook kan de kerk, naar het voorbeeld van de Doesburgse horeca en van enkele grotere
lokale toeristische trekpleisters, prominent aanwezig zijn op Facebook. Dit medium spreekt
steeds meer ouderen aan.
Hoofdstuk 12 Organisatie
Voor het organiseren/uitvoeren van diverse geldwervingsacties staat het College van
Kerkrentmeesters centraal/heeft de regie.
Het is raadzaam op per actie een CvK-lid centraal te stellen. Het betrokken CvK-lid zal
samen met enkele gemeenteleden de betrokken actie uitvoeren.
Bij het betrekken van de jeugd is een belangrijke rol voor de jeugdouderlingen weggelegd.
Hoofdstuk 13 Planning
Het College van Kerkrentmeesters zal aangeven welke acties bijvoorbeeld de komende 4
jaar en in welk jaar worden opgepakt.
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Hoofdstuk 14 Evaluatie
Elke gehouden actie zal worden geëvalueerd. De informatie zal worden gebruikt voor
communicatie binnen en buiten de kerkelijke gemeente. De plus- en minpunten worden
gebruikt bij het voorbereiden/houden van volgende acties.
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Hoofdstuk 15 Conclusies, aanbevelingen en advies
Conclusies:
 De inkomsten Kerkbalans zijn de afgelopen jaren fors teruggelopen en zonder
specifieke acties zal dit proces gestaag doorgaan; van € 110.350,- in 2011 naar
€ 83.013 in 2021.
 Met Kerkbalans 2016 waren er 447 toezeggingen op een bestand van 691 pastorale
eenheden; 35 % doet niet mee.
 Jongeren tot 30 jaar dragen beduidend minder bij en de groep 30-50 jaar heeft een
lager gemiddeld geefgedrag dan de hogere leeftijdsklassen.
 Ook uit landelijke ontwikkelingen kan worden opgemaakt dat:
-Kerkbalans een belangrijk fondsenwervend middel blijft en actief beleid nodig is
-Nieuwe vormen van geldwerving strikt noodzakelijk zijn en steeds meer worden
toegepast.
-Oprechte aandacht/betrokkenheid binnen en buiten de kerk in geefgedrag resulteert.
 De discussie in de kerkenraad in 2015 waar we als gemeente in 2020 willen staan
heeft geen eenduidig einddoel opgeleverd als basis voor het langere termijn plan
geldwerving.
 Het Visiedocument van de Protestantse Kerk 2025: Waar een Woord is, is een weg
geeft geen antwoord op de vraag hoe je in de toekomst een kleinere gemeente
financieel in de lucht houdt.
 Betrokkenheid en geefgedrag zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De kerk is
een kerk van mensen die oog hebben voor elkaar; ook voor mensen aan de rand van
de kerk of daarbuiten. Dit is een zaak voor de gehele kerkenraad en de gehele
gemeente.
 Achter het geefgedrag van particulieren en bedrijven/organisaties zitten complete
mechanismen en geefmotieven waarvan het zinvol is om er met acties en met de
bijbehorende communicatie/publiciteit op in te spelen (“luisteren naar de wetten van
fondsenwerving”).
 Bij acties rondom geldwerving is het handig om het verloop van de acties in beeld te
brengen met een opbrengstthermometer.

Aanbevelingen:
 Pak als eerste enkele acties op die direct aansluiten bij de geschetste problemen en
qua menskracht te behappen zijn en op korte termijn geld opleveren.
 Ga als Kerkenraad/CvK niet alles zelf doen maar schakel mensen in van binnen en
van buiten de kerk, maar houdt wel de regie.
 Maak afspraken met de Stichting Behoud en Exploitatie Martinikerk en met de
Stichting Behoud Galluskerk, welke acties via de stichtingen kunnen lopen.
 Zet voor 2017 in op de volgende acties:
 Geldwerving door de jongeren tot 30 jaar; opzetten ‘Glazen Huis’ op de Markt in
Doesburg tussen Kerst en Oud en Nieuw.
 Voor randkerkelijken en voor de mensen buiten de kerk de jaarlijkse Bazaar met
een rad van avontuur/loterij houden met gerichte communicatie en met de inzet
van de social media.
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Extra informatie/aandacht voor in ieder geval de groep 30-50 jaar voor periodiek
schenken/periodieke betalingen (vervolg op de folder Slim geven).
Wijs de groep 50-70 jaar en de groep 70 jaar en ouder op de mogelijkheid van
nalatenschappen aan de kerk.
Schakel bijvoorbeeld het Diaconaat en de jeugdouderlingen in bij het als kerk
aansluiting zoeken bij één of meer grote evenementen (Koningsdag,
Fotograficabeurs, Kermis, Braderie, de Hanzefeesten, de Kadedagen,
Kerstmarkt) om te investeren in betrokkenheid.
Vergroot de winkel met een permanente kraam met uitstraling voor de verkoop
van boeken, cd’s en grammofoonplaten.
Zet binnen de gemeente een taskforce publiciteit op om je als kerk sterker en
nadrukkelijker te presenteren.

 Zet voor 2018 in op de volgende acties:
 Bazaar.
 Kunstijsbaan op de markt in Doesburg en schakel daarbij het Diaconaat, de
jeugdouderlingen en randkerkelijken in.
 Het benaderen van enkele grote bedrijven/organisaties en vermogende
particulieren om op te treden als sponsor.
 Aansluiting zoeken bij één of meer grote evenementen.
 Zet voor 2019 in op de volgende acties:
 Bazaar.
 Het indienen van een financieel verzoek door het Diaconaat bij een
vermogensfonds om samen met maatschappelijke organisaties een kerkelijk
project op te zetten met als thema aandacht en betrokkenheid.
 Aansluiting zoeken bij één of meer grote evenementen.
Advies:
 Bespreek het rapport in Het College van Kerkrentmeesters en in de Kerkenraad en
informeer de gemeente.
 Informeer de Stichting Behoud en Exploitatie Martinkerk en de Stichting Behoud
Galluskerk.
 Ga over tot actie!
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Bijlage 1

Onze gemeente is al (online) 24/7 bereikbaar!

Ook onze Protestantse Gemeente Angerlo – Doesburg gaat met de tijd mee.

We hebben een Kerkgeld app!!
Via onze website, http://www.pkn-angerlodoesburg.nl/, heeft u de mogelijkheid om
collectebonnen en andere artikelen te kopen en uw toezeggingen voor bijvoorbeeld
kerkbalans aan te melden.
Er is nu ook een kerkgeld app. Met deze app kunt u eenvoudig collectebonnen bestellen,
een gift doen voor bv. specifieke acties of zelfs tijdens de kerkdienst geld over maken voor
de collecte van dat moment (op termijn).
U kunt de kerkgeld app downloaden via de app-store of google-play.
Via de website dient u zich wel eerst aan te melden met inlognaam en wachtwoord.
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