
Actie Kerkbalans 2020: 1,3 miljoen gevraagd ! 

Waar heeft de PGU al dat geld voor nodig ? 

                                                                                             

In januari ontvangen alle leden van de Protestantse Gemeente 

Utrecht (PGU) van hun eigen wijkgemeente de brief voor de  

Actie Kerkbalans. Daarin roept elke wijk in haar eigen  

stijl en bewoordingen de leden op in 2020 financieel bij te dragen. 

Kerkbalans is dus een actie op wijkniveau.  

Plussen en minnen 

Tien Utrechtse wijken en twee pioniersplekken vormen samen de PGU, maar het (Kerkbalans)geld 

gaat niet in één grote pot. In de PGU is elke wijk zelf verantwoordelijk voor alle inkomsten en 

uitgaven. Bij stijgende Kerkbalansbijdragen kan een wijk meer besteden, bij dalende bijdragen dient 

er te worden bezuinigd. 

 

In de begrotingen voor 2020 rekenen de wijken samen op ruim € 1,3 miljoen aan Kerkbalans-

bijdragen. Dat totaalbedrag is al vele jaren min of meer constant, zoals blijkt uit onderstaand 

overzicht van 2014 tot en met 2018. (Het jaar 2019 is nog niet afgesloten, maar zal vergelijkbaar 

uitkomen.) 

    Totale Kerkbalans-ontvangsten vijf 

Wk Wijkgemeente 2014 2015 2016 2017 2018 jaar 

01 EUG Janskerk 70.082 71.781 70.274 71.121 71.504 102% 

02 Jacobikerk 231.020 226.822 238.074 237.409 237.455 103% 

04 CP Domkerk 103.905 110.128 110.866 113.078 116.457 112% 

06 Op Zuilen 78.771 80.223 71.867 67.038 63.789 81% 

08 Johannescentrum 100.216 96.676 96.529 95.062 94.148 94% 

10 Nieuwe kerk 136.277 150.810 172.607 202.907 229.632 169% 

11 Tuindorpkerk 166.441 167.247 162.512 158.527 155.873 94% 

12 Wilhelminakerk 63.180 63.947 60.776 59.207 56.833 90% 

13 Nicolai-Marcus 218.103 230.996 231.875 226.429 202.282 93% 

16 Utrecht-West 129.304 118.714 115.014 104.872 89.423 69% 

18 De Haven 2.280 5.215 7.770 11.917 9.744 427% 

Tot PGU totaal 1.299.577 1.322.559 1.338.163 1.347.566 1.327.160 102% 

 

Duidelijk blijkt dat sommige wijken in vijf jaar meer financiële armslag hebben gekregen, terwijl in 

andere wijken een dalende tendens zichtbaar is.  

De consequenties daarvan worden in een wijk vaak zichtbaar bij een predikantsvacature. In 2019 en 

2020 kwam/komt er in veel wijken een nieuwe predikant. Afhankelijk van de financiële 

ontwikkelingen en verwachtingen in een wijk is de aanstelling van de nieuwe predikant beperkt of 

uitgebreid in vergelijking met zijn of haar voorganger. 

 

Daarnaast is er nog een andere tendens: de € 1,3 miljoen in 2014 bestond uit 3.000 bijdragen, in 

2018 waren dat er nog 2.450. Het aantal betalende leden loopt dus terug, maar dat is in de afgelopen 

jaar opgevangen door trouwe en nieuwe leden die steeds meer betaalden, van gemiddeld € 434 naar 

€ 541 per jaar.   

 

 



   

Begroting 2020 

Uit de begroting voor 2020 blijkt dat die € 1,3 miljoen van de Actie Kerkbalans de belangrijkste 

inkomstenbron is van de PGU. De opbrengsten van de gebouwen, vooral de verhuur van de kerken, 

vormen de andere grote bron van inkomsten. Daarmee kunnen de kosten van de gebouwen en het 

beheer (kosters) worden gedekt. Alle andere kosten worden grotendeels gedekt via Kerkbalans. 

 

Hieronder de begroting van de PGU voor 2020 op hoofdlijnen: 

 

 

In dit overzichtje zijn alle - veel verder gedetailleerde - wijkbegrotingen samengevoegd. Maar de PGU 

is niet alleen maar bundeling van losse wijken. Er is ook sprake van samenwerking en onderlinge 

solidariteit. Een voorbeeld daarvan is het Ad Voogt fonds van de PGU, waarin geld beschikbaar is 

voor nieuwe initiatieven in Utrecht. Voorbeelden daarvan zijn de beide pioniersplekken De Haven en 

Fluisterstille Stem die gedeeltelijk uit dit fonds worden gefinancierd. (In de begroting vallen de 

bestedingen uit het fonds onder de post ‘Uit bestemmingsreserves’) 

Voor wie in de details is geïnteresseerd: de volledige PGU-begroting voor 2020, inclusief de 

uitsplitsing per wijk, is te vinden op www.pgu.nu/beleidsstukken. Daar is ook de jaarrekening 2018 te 

vinden, die nog veel meer inzicht geeft in de financiën van de PGU. 

 

De kerkrentmeesters van de eigen wijk kunnen vertellen hoe de eigen wijkgemeente er financieel 

voorstaat. Ook in de Kerkbalansbrief wordt uitleg gegeven over hoeveel geld er in 2020 nodig is voor 

de wijkgemeente.  

  

          

       Begroting PGU 2020    

  Baten     Kerkbalans bijdragen 1.354.400   

       Andere bijdragen 228.300   

       Inkomsten gebouwen 1.167.650   

       Financiële baten 300.100   

       Subsidies 313.300   

       Uit bestemmingsreserves 219.700   

       Totaal Baten 3.583.450   

       

  Lasten     Predikanten en medewerkers 1.973.500   

       Activiteiten wijkgemeenten 192.700   

       Kosten gebouwen 992.600   

       Beheer en administratie 216.750   

       PKN en andere verplichtingen 114.900   

       Naar bestemmingsreserves 74.500   

   Totaal Lasten 3.564.950   

       

  Saldo Baten - Lasten 18.500   

          

http://www.pgu.nu/beleidsstukken


Geef voor je kerk 

Daarmee zijn we weer terug bij de aanleiding van dit artikel: de Aktie Kerkbalans, met als landelijk 

motto: ‘Geef voor je kerk’.  

 

Alle inhoudelijke én praktische informatie voor bijdragen aan de kerk in uw wijk vindt u in de 

Kerkbalansbrief. Maar mocht u die niet ontvangen hebben of niet meer kunnen vinden, dan zijn alle 

gegevens voor het bijdragen ook te vinden op www.pgu.nu, onder ‘Geldzaken’.    

Hopelijk wordt de 1,3 miljoen aan begrote Kerkbalans-inkomsten ook in 2020 weer bijeen gebracht. 

Ieder jaar vallen er bijdragen weg, omdat leden verhuizen of komen te overlijden. Het is dan ook 

ieder jaar weer zaak dat trouwe én nieuwe leden inspringen om Kerkbalans op peil te houden. 

 

 

Evert Kronemeijer 

Bureau PGU 

 

 

       

 

 

http://www.pgu.nu/

