
TOEKOMST 

PGPD
‘Samen bouwen aan een aansprekend en  

kleurrijk mozaïek van wijkgemeenten’



Agenda:

20.00 Welkom

Lied 280:1 t /m 7

Schriftlezing: Psalm 127

Gebed

20.20 Uitleg mentimeter sessie 1

20.25 Informatie vanuit de commissie

20.35 Mogelijkheden en gevolgen voor de Dorpskerk

20.50 Het proces en besluitvorming

21.00 Pauze, indienen van de vragen

21.20 Mentimeter sessie 2

21.20 Beantwoorden van de vragen

21.55 Mentimeter sessie 3

22.00 Einde



Wat kunt u verwachten

Informatie vanuit de 

commissie ‘Toekomst 

PGPD’

Hoe zien we dit dan 

voor de Dorpskerk



Ingrediënten 

voor een goed 

gesprek

• Heb respect voor elkaars visie en mening

• Luister naar elkaar

• Ook andere aan het woord laten

• Voorkom herhalingen

• Blijf weg van details

• Als we het niet weten, 

dan zullen we dat aangeven

• Inspireer elkaar



Menti.com

Sessie 1

49 76 31 6

https://www.mentimeter.com/app/presentation/alk25zau7pwr6snh3g7ywwm8spoqsd8v/4sko7229zh7s


Info vanuit

commissie

‘Toekomst PGPD’



Werkgroep 

‘Geld en Goed’

‘Bied ruimte voor lokale 

beweging en onderhoud met 

elkaar het centrale fundament op 

basis van solidariteit. Binnen de 

gegeven financiële budgetten 

kunnen wijkgemeenten dan zelf 

keuzes maken en daarvoor 

verantwoordelijkheid dragen’



Commissie 

‘Toekomst PGPD’

Om de adviezen vanuit de 

werkgroep ‘Geld en Goed’ 

praktisch handen en voeten te 

geven, is er in maart 2022 een 

commissie gevormd onder leiding 

van dhr. J. Boer



Kernwoorden

Vertrouwen

Vrijheid

Verantwoordelijkheid

Verbondenheid



Vertrouwen

Alle vier wijkgemeenten hebben 

genoeg ‘groei- en bloei-potentie’.

We willen in redelijkheid stappen in 

vertrouwen zetten waar geld de 

plannen volgt.



Vrijheid

Binnen gegeven spelregels willen we 

de wijken vrijheid geven om hun 

geld en middelen zó te besteden, 

dat het past bij hun eigenheid. 



Verantwoordelijkheid

We willen de wijken zelf 

verantwoordelijk maken voor een 

financieel gezonde wijk, waarbij 

inkomsten en uitgaven in balans zijn.



Verbondenheid

We willen graag de verbondenheid

met de andere wijken behouden en 

vinden solidariteit daarom belangrijk.



Praktische 

uitwerking



Centraal

Bestaand:

• Administratie

• Penningmeester

• Organisatie AKB

• Vastgoed (met name het CJMV-gebouw 
en de kosterswoningen)

• Overleg in college van 
kerkrentmeesters 

• Overleg in de algemene kerkenraad

• Diaconie

Nieuw:

• Oprichting van een viertal fondsen

Noot: Fondsen nog geen onderdeel voorgenomen besluit Algemene 

Kerkenraad. 



FONDSEN

DUURZAAMHEID INNOVATIE

INVESTERING 

VASTGOED

SOLIDARITEIT



FONDSEN

Deze fondsen zijn bedoeld voor:

• Stimuleren van duurzaamheid

• Stimuleren van innovatie (uitproberen van 

nieuwe dingen)

• Solidariteit als het tijdelijk niet lukt om de

begroting rond te krijgen

• Investeringen in vastgoed die vallen buiten het 

meerjarenonderhoudsplan (denk aan een

verbouwing die meer verhuur mogelijk maakt)



FONDSEN

Deze fondsen worden gevuld met:

• Opbrengst uit beleggingen/certificaten

• Opbrengst vanuit verhuur of mogelijke verkoop 

van het CJMV-gebouw en woningen

• Jaarlijkse bijdrage vanuit wijk

• Geld uit algemene reserve



Decentraal

(per wijk)

Tot en met 2022:

• Wijkbudget (ca 10.000 euro)

• Bestemmingsreserve/bestemmingsfonds 

per wijk en onderhoudsvoorziening

Nieuw:

• Begroting voor alle baten/lasten die 

direct behoren bij de wijk

• Centrale uitgaven: administratie en 

bankkosten



Hoe zien we 

dit voor de 

Dorpskerk



Vertrouwen

Wij blijven ons inzetten voor de 

wekelijkse erediensten! 

Daar hoort het welkom voelen, het geliefd

weten, elkaar respecteren, als vanzelf bij. 

Tegelijkertijd kan dit alleen vanuit het 

vertrouwen dienstbaar te zijn:

- via pastorale zorg, 

- via diaconale invulling er te zijn voor

diegene die het zwaar hebben

- en via goed rentmeesterschap op onze

bezittingen, uitgaven en inkomsten.

Het betekent ook samen met de 

wijkgemeente inventief en creatief zijn.



Verbondenheid

We onderhouden onze banden 

met de kerken in Pijnacker door 

het organiseren van gezamenlijke 

diensten en gezamenlijk overleg 

zodat we van elkaar kunnen 

leren. Ieder vanuit zijn eigen 

manier van ‘kerk’ zijn, maar wel 

binnen de Protestantse gemeente 

Pijnacker en Delfgauw.



Verantwoordelijkheid

We nemen onze 

verantwoordelijkheid om het 

gemeente zijn te stimuleren en 

proberen om bij onze manier van 

kerk-zijn de baten en lasten in 

evenwicht te brengen.



Vrijheid

Wij mogen wijkgemeente zijn in een 

grote mate van vrijheid! 

Zelf invulling geven aan die zaken, 

waarvan we vinden dat die goed zijn 

voor de groei en bloei van onze 

wijkgemeente Dorpskerk en in groter 

verband, de Protestantse gemeente 

Pijnacker Delfgauw.



Voorlopige

begroting 2023 

Dorpskerk



begrotingsvoorstel 2023

Grootboekrekening Uitgaven inkomsten totaal uitg.

40….- Personeelskosten totaal €     54.922 

9096 - doorbelast aan begraafplaats (60%) 31.562

Totaal loonkosten kosten/beheerder respectievelijk doorbelast aan Begraafplaats €     54.922 €  31.562 €     23.360

8010 - Huur- incl. buffetopbrengsten Dorpskerk €  20.000 

7091 - Inkoop buffet Dorpskerk €       3.500 

0000 - Bijdrage solidariteitsfonds nieuwe structuur 3% van AKB/collecte opbr. €       2.970 

9001 - Subsidies €          -

4111 - Klein onderhoud Dorpskerk €       2.500 

4112 - Belastingen en heffingen Dorpskerk €       1.471 

4113 - Verzekeringen Dorpskerk €       6.351 

4114 - Energie en water Dorpskerk €     35.880 

4115 - Internetkosten Dorpskerk €          840 

4117 - Dotatie onderhoudsvoorziening Dorpskerk op grond van oh.plan €     13.035 

4119 - Overige huisvestingskosten Dorpskerk (gangbare zaken keuken, huish. etc) €       2.000 

41-- - Aanschaf en onderhoud inventaris Dorpskerk (tafels beg.gr. ontm.ruimte) €       5.000 

RESULTAAT GEBOUW €     73.546 €  20.000 €     53.546 



begrotingsvoorstel 2023

Grootboekrekening Uitgaven inkomsten totaal uitg.

8040 - Huuropbrengst pastorie €    8.576 

4141 - Klein onderhoud pastorie €       1.000 

4142 - Belastingen en heffingen pastorie nvt 

4143 - Verzekeringen pastoriën €          751 

4144 - Energie en water pastorien AC nvt 

4147 - Dotatie onderhoudsvoorziening pastorie €       7.970 

4149 - Overige kosten pastorien 0   

RESULTAAT PASTORIE €       9.721 €    8.576 €       1.145 

4051 – Organisten en reservering groot onderhoud €       5.000 

4200 - Koren en muzikanten (WIJK) €       3.500 

4201 - Kosten muziekinstrumenten (WIJK) €       1.000 

4211 - Contributies en abonnementen (WIJK) €          400 

4240 - Representatie (WIJK) €          200 

4250 - Bijbels, liedboeken en -licenties (WIJK) €          200 

4251 - Jeugdwerk (WIJK) €       1.000 

4253 - Evangelisatie, vorming en toerusting (WIJK) €          500 

4255 - Gemeente activiteiten (WIJK) €          500 

4260 - Computerkosten 0   

4261 - Kaarsen en bloemen (WIJK) €          800 

0000 - Bijdrage kosten centrale gemeente admin/accountant.etc.) €       5.617 

8332 - Giften tbv wijkbudget €          -

TOTAAL WIJKKOSTEN €     18.717 €          - €     18.717 



begrotingsvoorstel 2023

Grootboekrekening Uitgaven inkomsten totaal uitg.

4313 - Kasomslag €     96.765 

4320 - Toelage DK €       2.724 

4322 - Vergoeding kantoorkosten €          500 

4325 - Vergoeding vervoer AC nvt 

4330 - Gastpredikanten €       5.300 

TOTAAL PASTORAAT - predikanten en gastpredikanten €   105.289 €   105.289 

8311 – Opbrengst verwachting AKB wijk Dorpskerk €  85.000 

8320 – Opbrengst verwachting Collecten Dorpskerk €  14.000 

TOTAAL LEVEND GELD €  99.000 €   -99.000 

4560 - Afdracht Solidariteitskas (landelijk) €       1.960 

4510  - Afdracht Quotum (landelijk) €       4.307 

TOTAAL LANDELIJKE AFDRACHT €       6.267 €       6.267 

9005- Commerciële meeropbrengst vrijwilligers begraafplaats €  17.500 

TOTAAL BIJZONDERE BATEN €  17.500 €   -17.500 

TOTALE UITGAVEN onder aftrek van opbrengsten €     91.824 



Hoe kunt u bijdragen?

• Betrokkenheid (dank voor uw aanwezigheid deze avond!)

• Meedenken en uw gedachten ook met ons delen (Wat is 

voor u belangrijk voor het kerk-zijn met elkaar?) 

• Als vrijwilliger één of meerdere taken oppakken in de 

kerk (fijn dat er al zoveel mensen meehelpen!)

• Gift voor AKB en collecte voor de kerk

• Trui /jas aan in de kerk, zodat we de kosten voor de 

energie zo laag mogelijk kunnen houden



Het proces en 

besluitvorming



1. Bespreking (‘Kennen en horen’) 

wijkkerkenraden (positief )

2. Voorlopige besluitvorming

AK (positief; voorgenomen besluit)

3. Bespreking (‘Kennen en horen’) 

tijdens bijeenkomsten

wijkgemeenten

4. Definitief besluit AK



Enkele data

• Beoogde ingangsdatum

1-1-2024

• Begrotingsformat al in 2023

• Doel binnen 4 jaar financieel op eigen 

benen (dus op 1-1-2028). 



Er zijn vast vragen?

Schrijf ze op en lever ze in.

Bespreking na de pauze



Menti.com

Sessie 2

12 23 54 0 

https://www.mentimeter.com/app/presentation/alevs9ejzizjeqx1wvmuqwvmgt5ktay9/otkwt74as54b


Menti.com

Sessie 3

8637 4780

https://www.mentimeter.com/app/presentation/al8c26egaj5rpc6tb9ji2zpw2qiyf5nt/vj9pgwgxkvka

