
Uit de kerkenraad van 21 februari 2019. 

Zeven jaar geleden is, zoals bekend, een herstructurering doorgevoerd binnen de PGG waarbij het 

aantal predikantsplaatsen is gehalveerd (naar acht fte) en acht kerkgebouwen aan de eredienst zijn 

onttrokken. Die herstructurering heeft er toe geleid, dat de jaarlijkse lasten voor heel Den Haag met 

700.000 euro per jaar zijn gedaald. 

Desondanks is door terugloop van het aantal leden en dus van de vrijwillige bijdragen, de financiële 

situatie voortdurend verslechterd. Het afgelopen jaar bedroeg het tekort voor heel Den Haag ruim 

850.000 euro. Het tekort voor Zuidwest was 180.000 euro. 

Omdat de tekorten zijn gedekt vanuit de centrale reserves, zijn die vanzelfsprekend afgenomen.  

De Algemene Kerkenraad heeft een commissie gevraagd om te komen met voorstellen hoe financieel 

verder te gaan. 

Deze commissie heeft drie scenario’s geschetst: 

1. Niets doen. De kosten zullen blijven oplopen en de inkomsten zullen blijven dalen. Dat 

kunnen we nog ongeveer vijftien jaar volhouden. 

2. Ingrijpen van bovenaf. Een herhaling van gang van zaken in 2011: Minder gebouwen en 

minder predikanten. 

3. Verantwoording voor de financiën in vergaande mate neerleggen bij de wijkgemeenten. 

Wijkgemeenten moeten uiteindelijk gaan werken met sluitende begrotingen. Alle kosten 

worden toegerekend aan de wijken, ook van de centrale organen, zoals het kerkelijk bureau. 

Als de begroting niet sluit moet de wijkgemeente zelf een verbeterplan opstellen om de 

kosten te beperken en/of de inkomsten te vergroten. 

De commissie adviseert om het derde scenario als uitgangspunt te nemen, een advies dat in 

eerste instantie door de kerkenraad Zuidwest wordt ondersteund. 

Wel zijn er nog heel veel zaken die om duidelijkheid vragen: Om wat voorbeelden te noemen: Als 

de wijkgemeenten financieel verantwoordelijk worden, hoe vindt dan de verdeling van het 

centrale vermogen plaats? Hoe worden de centrale lasten verdeeld? En hoe zal de onderlinge 

solidariteit tussen sterkte en zwakke wijken worden vorm gegeven?  

Na rapportage vanuit de wijkgemeenten, zal de Algemene kerkenraad zich later dit jaar verder 

beraden en zullen er verdere besluiten genomen moeten worden, waarbij ook uw 

wijkkerkenraad intensief betrokken zal zijn. 

Kortom we gaan een spannende tijd tegemoet. We houden u op de hoogte… 

 

Henk Valstar 


