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Begroting 2022    

 
 
Ieder jaar wordt de begroting opgesteld, waarin een indicatie wordt gegeven van de verwachte 
inkomsten en uitgaven en van de financiële mogelijkheden van de Protestantse Gemeente 
Barendrecht (hierna te noemen gemeente). 
Aan het einde van het jaar wordt de balans opgemaakt en worden inkomsten, uitgaven en 
bezittingen vastgelegd in de jaarrekening, die we u in het voorjaar presenteren. 
 
De Corona-crisis zorgt voor een beperking van het kerkbezoek en een vermindering van 
activiteiten. In welke mate dit in 2022 ook nog het geval zal zijn is uiteraard nog niet duidelijk.  
Wij zijn blij met globaal gelijk blijvende inkomsten uit collectes en vaste vrijwillige bijdragen in 
2021. Dank daarvoor! Dit geeft ons het vertrouwen dat we de opbrengst van collectes en VVB op 
niveau kunnen houden, ondanks enige terugloop in het aantal leden. 
 
Verwachte resultaat (exploitatie) 
De begroting is in hoofdlijnen als volgt opgebouwd (afgerond in € 1.000). 
 
Uitgaven: 
Gebouwen (onderhoud, verzekering, energie e.d.)  €    238.000  
Predikanten, kosters, pastoraal medewerkers   €    595.000  
Overige (afdrachten, beheerskosten, kerkelijke activiteiten) €    130.000  

_________  
Totaal        €    963.000 
 
Inkomsten 
VVB, schenkingen en collectes (levend geld)   €   634.000   
Legaten       €     10.000 
Subsidies (BRIM Dorpskerk)     €     43.000 
Opbrengst verhuur gebouwen      €     80.000    
Opbrengst uit bestemmingsreserves en -fondsen  €     57.000 
        __________ 
Subtotaal       €   824.000 
Begrotingstekort      €   139.000 
        __________ 
Totaal        €   963.000 
 
 
Het tekort van € 139.000 kan nog verminderen door de ontvangst van schenkingen en legaten, 
die we niet kunnen voorzien, dus ook niet in de begroting kunnen opnemen. Het uiteindelijke 
tekort op de exploitatie kan worden opgevangen uit het vermogen (bestemmingsreserve) van de 
gemeente. 
 
De formele en uitgebreide versie is vastgesteld in de vergadering van de Algemene Kerkenraad 
en bevat tevens de wijkbegrotingen. Deze kunt u opvragen bij de penningmeesters;  
Klaas Groenendijk (1e_penningmeester_CvK@pknbarendrecht.nl, 0653 244 696) en  
Thijs Bosloper (2e_penningmeester_CvK)@pknbarendrecht.nl, 0650 48 52 47).  
Wij zijn ook graag bereid om een nadere toelichting te geven op de cijfers. 
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Specificatie begroting 2022 
Onderstaand een nadere uitwerking van de begroting 2022 met ter vergelijking de cijfers uit de 
begroting 2021 en de rekening 2020. Wij beperken ons hierna tot de meest belangrijke posten.  
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Opbrengsten levend geld (€ 632.000) 

 
 
Voor het begrotingsjaar 2021 wordt een hogere VVB verwacht dan eerder in de meerjarenraming 
voorzien. Dit heeft te maken met een stijging van de (hoogte van de) toegezegde  bijdragen in 
2021 ten opzichte van de begroting. Dit heeft ook invloed op de doorrekening naar de begroting 
2022. 
Van de opbrengst Solidariteitskas wordt ingeschat dat in 2022 € 11.000 moet worden afgedragen 
aan de centrale kas van de Protestantse Kerk Nederland. Het restant ad. € 4.000 zijn inkomsten 
voor onze eigen gemeente. 
 
 
Kosten kerkelijke gebouwen (€ 237.920). 

 
 
De voorziening groot onderhoud zal ultimo 2022 naar verwachting uitkomen op ca. € 880.000. 
Het totale onderhoud van de gebouwen bedraagt in 2022 circa. € 183.000, waarvan ca. € 
105.000 uit de Voorziening Onderhoud gebouwen komt en niet via de exploitatie loopt.  
Om de voorziening jaarlijks op peil te houden wordt er ook weer een toevoeging gedaan van € 
100.000. Deze twee handelingen moeten los van elkaar worden gezien.  
 
 
Pastoraat, salarissen en vergoedingen (€ 595.000) 

 
 
In het bijstand pastoraat is opgenomen de kerkelijk werker CH en eenmalig € 30.000 voor  
opbouw jeugdwerk.  
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