
TOEKOMST 

PGPD
‘Samen bouwen aan een aansprekend 

en kleurrijk mozaïek van wijkgemeenten’



Wat kunt u verwachten

Informatie vanuit de 

commissie ‘toekomst 

PGPD’

Gevolgen voor het 

Kerkelijk Centrum



Informatie 

tot nu toe

• Centraal Contact van mei 2022

• kerkapp



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’.



Vrijheid

Binnen gegeven spelregels wil len we 

de wijken vri jheid geven om hun geld 

zó te besteden, dat het past bi j  hun 

eigenheid. 



Verantwoordelijkheid

We wil len de wijken zelf  

verantwoordelijk maken voor een 

f inancieel gezonde wijk, waar 

inkomsten en uitgaven in balans zi jn.



Verbondenheid

We willen graag de verbondenheid

met de andere wijken behouden

en vinden solidariteit daarom

belangrijk.



Praktische 

uitwerking



Centraal

Bestaand:

• Administratie

• Penningmeester

• Organisat ie AKB

• Vastgoed (met name het CJMVgebouw en 

de kosterswoningen)

• Overleg in co l lege van kerkrentmeesters 

• Overleg in de a lgemene kerkenraad

• Diaconie

Nieuw:

• Oprichting van een v ier tal fondsen



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

De fondsen worden gevuld met:

• Opbrengst uit beleggingen/certificaten

• Opbrengst vanuit verhuur of mogelijke verkoop van 

het CJMVgebouw en woningen

• Jaarlijkse bijdrage vanuit wijk

• Geld uit algemene reserve



Decentraal

(per wijk)

Bestaand:

• Beleidsplan

• Wijkbudget (ca 10.000 euro)

• Bestemmingsreserve /bestemmingsfonds 

per wijk en onderhoudsvoorziening

Nieuw:

• Begroting voor al le baten /lasten die 

direct behoren bij  de wijk



Gevolgen voor 

het Kerkelijk 

Centrum



Vertrouwen/Vrijheid

Als wijk mogen we aan de slag met 

de uitwerking van ons beleidsplan

en we hopen dat het Kerkelijk 

Centrum ook in 2023 weer een 

gastvrije plek mag zijn waar 

mensen zich gezien en geliefd 

weten, kunnen (op)bloeien, elkaar 

waarderen en met elkaar genieten 

van genoeg.



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 

en dragen bij aan het 

solidariteitsfonds.



Verantwoordelijkheid

We nemen onze 

verantwoordelijkheid en proberen 

om bij onze manier van kerk-zijn 

de baten en lasten in evenwicht 

te brengen.



begroting KC 2023

Kosten Opbrengst Totaal

Gastvrouw 22020 -22020

Kosten gebouw (energie!) - opbrengst verhuur 47519 25000 -22519

Kosten pastorie - opbrengst 3704 8576 4872

Wijkkosten (zie overzicht volgende dia) 10800 -10800

Bijdrage salaris predikant/gastpredikanten 80412 -80412

Kosten centraal (incl. solidariteit andere wijken) 9573 -9573

Afdracht landelijk voor quotum en solidariteit 7238 -7238

Opbrengst AKB en collecte 118000 118000

WIJKRESULTAAT -29690



Wijkkosten

Organisten 775

Koren en muzikanten 1000

Kosten muziekinstrumenten 500

Contributies en abonnementen 75

Representatie 200

Bijbels, liedboeken en -licenties 500

Jeugdwerk 2500

Evangelisatie, vorming en toerusting 1500

Gemeente activiteiten 1500

Computerkosten 500

Kaarsen en bloemen 1750

TOTAAL WIJKKOSTEN 10800 -10800



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 vrijwil liger één of meerdere taken oppakken in de kerk (f ijn 

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



Zijn er 

vragen?
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