
 

 

 

 

 

Terugblik op actie Kerkbalans 2023. 
Donderdag 9 februari heeft de werkgroep financiën, het bedrag aan toezeggingen, die wij als 
gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Hoogeveen gedaan hebben, bekend 
gemaakt.  
De opkomst op deze avond niet erg groot. Maar wel heel fijn dat er een goede 
meedenkende sfeer was. Kerk zijn we immers samen. De meditatie met als thema 
“puzzelen” werd op deze avond verzorgd door ds. Jolanda Paans-Spoelstra. 
 
Het totaalbedrag van de actie  Kerkbalans 2023 is op dit moment € 1.044.377. Dit resultaat is 
bereikt door de hulp van de vele vrijwilligers die voor de actie op pad zijn gegaan. Dank u 
allen daarvoor. 
Het toegezegde bedrag is iets meer dan op begroting van 2023 die ingeschat is op  
€ 1.000.000.  
Er zullen net als voorgaande jaren niet alle toezeggingen door overlijdens of verhuizingen 
binnenkomen. Het bedrag kan ook nog iets stijgen omdat alle toezeggingsformulieren nog 
niet zijn binnengekomen. 
 
De Actie Kerkbalans is maar een onderdeel van de totale begroting van het College van 
Kerkrentmeesters. 
Het begrotingstekort van ruim € 167.000,00 wordt helaas hierdoor niet gedekt. 
Voor een gedetailleerde begroting 2023 verwijzen we u naar onze website:  
www.pknhoogeveen.nl 
 
 
In onderstaande tabel ziet u van de toezeggingen en werkelijk ontvangen bedragen vanaf 
2015. 

http://www.pknhoogeveen.nl/


 
 

 

De onderstaande tabel geeft de toezeggingen per wijkgemeente weer. Ook ziet u in het 

overzicht het gemiddelde bedrag per toezegging met en zonder nulgevers.  

Wijkgemeente   Bedrag   % van het  Gemiddeld  
 

Gemiddeld  

    
geheel  bedrag per 

 
bedrag per 

      
toezegging 

 
toezegging 

      

incl. nulgevers excl. 
nulgevers 

         
Hervormde wijkgemeente Centrum 

 
 €      117.625  

 
11,3% 

 
 €            183  

 
 €              265  

Gereformeerde wijkgemeente Centrum 
 

 €      151.946  
 

14,5% 
 

 €            311  
 

 €              377  

Protestantse wijkgemeente Oost 
 

 €      184.137  
 

17,6% 
 

 €            233  
 

 €              302  

Protestantse wijkgemeente Zuid 
 

 €      202.169  
 

19,4% 
 

 €            239  
 

 €              300  

Protestantse wijkgemeente De Weide 
 

 €      388.500  
 

37,2% 
 

 €            241  
 

 €              314  

         

  
 €  1.044.377        

 

Het aantal toezeggingen is op dit moment 3.357 terwijl het aantal pastorale eenheden 

binnen de gemeente is 4.371 (Pastorale eenheden zijn zelfstandige gemeenteleden, 

echtparen of mensen die samenwonen). Dat houdt in dat we een groot aantal leden hebben 

die helaas niet kunnen of willen bijdragen. In onderstaande grafiek ziet u een overzicht van 

het geefgedrag van de pastorale eenheden.  

Jaar Totaal Verschil Werkelijk Verschil

toezeggingen t.o.v. vorig jaar ontvangen toezeggingen /

werkelijk

2015 1.253.700€         -2,9% 1.241.540€   -12.160€         

2016 1.221.250€         -2,6% 1.222.840€   1.590€            

2017 1.201.103€         -1,6% 1.191.674€   -9.429€           

2018 1.177.105€         -2,0% 1.161.093€   -16.012€         

2019 1.166.425€         -0,9% 1.118.094€   -48.331€         

2020 1.141.355€         -2,1% 1.066.519€   -74.836€         

2021 1.128.161€         -1,2% 1.093.186€   -34.975€         

2022 1.078.532€         -4,4% 1.049.900€   * -28.632€         

2023 1.044.377€         -3,2%



 

Uit bovenstaande grafiek blijkt dat 62% van de pastorale eenheden € 200 of minder 
bijdragen. 
23% van de pastorale eenheden dat zijn 1.014 dragen helemaal niet bij. 
 
Onze grote zorg gaat uit naar die leden die niets geven de zgn. nulgevers. In onze werkgroep 
heeft deze groep onze extra aandacht.  
Daarnaast wil de werkgroep zich beraden samen met de AK en CvK hoe wij de jeugd beter 
kunnen bereiken. 
 
Het grootste bedrag komt van onze leden die ouder zijn dan 60 jaar. Ongeveer 83% van de 
toezeggingen komt van die leden.  
 
De onderstaande grafiek laat een overzicht zien van de toegezegde bedragen verdeeld in 
leeftijdscategorieën.  
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We zullen de komende tijd bezig gaan met het nawerk van Kerkbalans, waarbij vragen en 
opmerkingen die zijn gemaakt op de formulieren, worden opgepakt.  
Nogmaals hartelijk aan iedereen die toegezegd heeft, onze wijkhoofden en onze lopers. 
Klasse. 
Hartelijk dank iedereen. 
 
Hoogeveen, 10 februari 2023 
Werkgroep financiën 
Ger Oving (voorzitter),  Feddy van der  Bent,  Janny Oost, Arjen Giethoorn, Evert Everts , 
Albert Prins. 
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