Raad van Kerken in Nederland
Begroting 2021
VOORWOORD
Het jaar 2020 begon als andere jaren: de Oecumenelezing op 17 januari vond nog plaats, maar in februari
waren er de eerste verontrustende geluiden omtrent een nieuw virus, COVID-19. De eerste maatregelen
om verspreiding van het coronavirus te beperken of te vermijden waren eind februari een feit. Op
woensdag 18 maart organiseerde de Raad van Kerken met andere organisaties een Dag van Nationaal
Gebed. Mensen konden in gebed hun zorgen en ongerustheid neerleggen bij God en zegen vragen voor
het werk van al die mensen die zorgdragen voor anderen. Er werden wekenlang klokken van hoop en
troost geluid ter bemoediging van eenzamen thuis en elders. Samenkomsten konden niet doorgaan, ook
de kerkgang was niet mogelijk. Kerkdiensten werden thuis bijgewoond in de gezinssfeer via livestreams.
Vergaderingen vonden plaats via videobijeenkomsten. Landelijk en lokaal werden initiatieven opgezet
om eenzamen te bellen, boodschappen te doen voor kwetsbaren, daklozen kregen onderdak. De straten
waren leeg, de berichten over besmettingen en opnames in ziekenhuizen alarmerend, de verhalen
schrijnend van mensen die alleen stierven en in aanwezigheid van alleen de allernaasten werden
begraven. We leken het virus in de zomer te bedwingen, maar tegen alle hoop in laait het weer op en
opnieuw worden maatregelen genomen om besmetting te voorkomen. De wereld wacht op een vaccin.
In deze context van onzekerheid kijken we naar de Raad in het jaar 2021 en is een begroting opgesteld.
In 2020, na meer dan tien jaar, kreeg de Raad een nieuwe website. Half januari ging deze in de lucht.
Een deel van 2019, maar ook in 2020, is hard gewerkt om de informatie van de oude website gereed te
maken voor de nieuwe website. Vele pagina’s zijn opnieuw bezien, veel tekst herschreven, maar er is
ook nog veel werk te verrichten. Op de website is nu ook een webshop beschikbaar. Betalingen worden
afgehandeld via Mollie. Ook de nieuwsbrief wordt via de website verzonden.
Het jaar 2021 is het laatste jaar van het huidige beleidsplan. Op 9 en 10 september 2020 hebben de
heidagen plaatsgevonden waarbij alle leden van de Raad, beraad-, project-, werk- en taakgroepen zijn
uitgenodigd ter onderlinge kennismaking (op anderhalve meter), maar vooral ook om over de toekomst
van de Raad en zijn prioriteiten na te denken. De resultaten van deze heidagen zullen het komend jaar
nader worden uitgewerkt en besproken in moderamen en plenaire Raad.
Uit de begroting 2021 blijkt dat slechts nog sprake is van een enkele post waarvan het geld geoormerkt
is voor een project, en wel de groene websites (voorheen Kerk en Milieu). Dat maakt de begroting
inzichtelijker.
Voor 2021 is een tekort begroot. Raadsleden hebben zich gecommitteerd zich in te spannen om binnen
hun kerk te zoeken naar aanvullende financieringsbronnen om het tekort te dekken, maar tot op heden
heeft dit niet geleid tot aansprekende resultaten. De werving van inkomsten, waaronder de collecte, is
een blijvend punt van aandacht. Raden van kerken worden elk jaar gevraagd om een bijdrage middels
een collecte in de (oecumenische) dienst of een deurcollecte. Daarnaast worden er persoonlijke giften
ontvangen. Bij de jaarlijkse brief om een vrijwillige bijdrage voor de publicaties van de Raad wordt de
nadruk verschoven en zal worden verzocht om een bijdrage voor het oecumenisch werk van de Raad en
geplande projecten. Hoe het jaar 2021 zich zal ontwikkelen is ongewis en ook afhankelijk van de komst
van een vaccin. De verwachte economisch moeilijke tijden zullen met grote waarschijnlijkheid leiden tot
minder inkomsten voor de Raad, niet gerekend de bijdragen van de lidkerken.
Het jaar 2019 is afgesloten met een gering tekort van € 16.109, echter door het vrijvallen van reserves
ten einde te komen tot een meer inzichtelijke verantwoording van lasten en baten kon aan de
continuïteitsreserve een bedrag van € 28.335 worden toegevoegd. Ultimo 2019 bedroeg de
continuïteitsreserve € 93.024. Voor het jaar 2020 is een onttrekking aan de continuïteitsreserve begroot
van € 47.596. Voor 2021 is een tekort begroot van € 64.476, waarvan € 55.976 wordt onttrokken aan de
continuïteitsreserve.
Voor wat betreft het bestemmingsfonds MCKS zijn de resterende gelden met instemming van de
bestuursleden van het fonds in 2020 overgemaakt naar de Radbouduniversiteit Nijmegen/Katholiek
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Documentatie Centrum als geoormerkt geld bestemd voor het project ‘Ongekende Jaren’, een project
dat de historie en het werk van kerkelijke organisaties die zich bezighielden met mondiale vraagstukken
in de jaren ‘60-‘80 van de vorige eeuw nader wil bestuderen en analyseren en zich inzet voor behoud
van het materiaal uit die periode. De facilitaire dienstverlening van de Raad is hiermee beëindigd.
Het gaat bij een begroting om een raming. Daarom is ervoor gekozen de getallen in de begroting af te
ronden op honderdtallen, tenzij het gaat om heel concrete bijdragen van bijvoorbeeld lidkerken.
Er zijn voor 2021 diverse plannen, maar of en hoe de uitvoering plaatsvindt is nog ongewis. Het project
rond de kerkproeverij, dit jaar in sluimerstand, wordt voortgezet. De Oecumenelezing in januari wordt
voorbereid met als voorlopig thema ‘Christelijk getuigenis in de politiek’. De bezinning rond het thema
‘identiteit’ heeft geleid tot een notitie die breed binnen de Raad besproken zal worden en mogelijk leidt
tot een uitgave in de reeks Oecumenische Bezinning. De beraadgroepen Geloven en kerkelijke
gemeenschap en Samenlevingsvragen zijn hierbij betrokken. Ook zal er een uitgave zijn rond de
biddag/dankdag voor gewas en arbeid en de zondag van de arbeid met als thema ‘Van Crisisjaar tot
Jubeljaar’. Centraal staan de grote sociaal-economische gevolgen die de genomen maatregelen ten
gevolge van de wereldwijde uitbraak van het COVID-19-virus hebben en die de wereldeconomie voor
een groot deel hebben stilgelegd.
Verder worden de ontwikkelingen gevolgd rond het traject dat de zogenaamde drie G-kerken (CGK, NGK
en GKv) hebben ingezet met betrekking tot hun verbinding met de Raad. Daarbij is zowel het
moderamen als ook de beraadgroep Geloven en kerkelijke gemeenschap betrokken. De beraadgroep
Samenlevingsvragen richt de aandacht op vrede en veiligheid, en biotechnologie. De beraadgroep
Interreligieuze ontmoeting bevindt zich thans in een impasse door te weinig leden. In het kader van het
nieuwe beleidsplan zal worden bezien of een andere structuur het werkveld beter kan dienen.
Het contact met en de betrokkenheid van lokale raden van kerken bij de Raad en zijn werk is een punt
van aandacht in het komende beleidsplan. Daar waar een beroep op de Raad wordt gedaan, wordt daar
invulling aan gegeven. De raden van kerken worden geïnformeerd via de nieuwsbrief en de publicaties.
De taakgroep Pelgrimage vervolgt zijn werkzaamheden. Ook deze taakgroep leidt dit jaar een
sluimerend bestaan. Voor 2021 moet worden bezien hoe de jaarlijkse activiteiten rond de Dag tegen het
Racisme (21 maart) en de Walk of Peace in het najaar in de Vredesweek een invulling kunnen krijgen. Bij
de resultaatverdeling is een bedrag opgenomen van € 5.000 in het kader van de werkzaamheden van de
taakgroep Pelgrimage. Dit bedrag is al toegezegd en ontvangen voor 2020, maar omdat activiteiten zijn
uitgesteld zal het bedrag worden aangewend in 2021. Hiervoor is toestemming verkregen van de
fondsgever.
In 2020 werd zowel de bijeenkomst van het Central Committee van de Wereldraad van Kerken als de
bijeenkomst van de secretarissen van Europese nationale raden van kerken afgelast. Indien mogelijk zal
het Central Committee bijeenkomen in juni 2021; de bijeenkomst van secretarissen van nationale raden
van kerken is thans nog gepland in februari 2021 in Polen.
Met de omroepen wordt regelmatig overlegd. De omroepen zijn regulier partner als het gaat om de
Kerkproeverij en de Week van Gebed voor de eenheid. Of met betrekking tot het laatste in 2021 een
oecumenische dienst met registratie en uitzending op tv mogelijk is, is nog onbekend. In 2020 waren zij
een belangrijke partner bij de Dag van Nationaal Gebed.
Bovenstaande leidt tot de volgende begroting.
Amersfoort, oktober 2020
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BEGROTING 2021
Begroting
2021
€

Begroting
2020
€

Werkelijk
2019
€

Omslag
Opbrengst interest/beleggingen
Overige opbrengsten
Projectgroepen

162.724
-400
21.000
0

167.204
0
26.000
0

171.735
3
38.124
0

Totaal baten

183.324

193.204

209.862

147.000
10.700
20.000
24.100
2.000
6.500
210.300

146.000
12.000
20.900
25.500
6.000
7.900
218.300

135.957
11.722
17.916
19.171
331
8.011
193.108

37.500

37.500

33.083

Totaal lasten

247.800

255.800

226.191

Baten minus lasten

-64.476

-62.596

-16.329

BATEN

LASTEN
Personeelskosten
Bureaukosten
Huisvestingskosten
Algemene kosten
Beraadgroepen
Projectgroepen
Subtotaal vaste lasten
Activiteitenkosten

220

Koersresultaat effecten
-64.476

Resultaat voor resultaatverdeling
Resultaatverdeling:
Reserve CCME
Reserve Nieuwe Initiatieven
Reserve Oec. Decennium tegen Geweld
Reserve Pelgrimage
Groene websites (vh Kerk en Milieu)
Bestemmingsfonds MCKS
Bestemmingsfonds Kerkennacht
Resultaat (onttrekking Continuïteitsreserve)

-5.000
-3.500
-55.976
-64.476

-3-

-62.596

-16.109

-443
-32.284
-9.409
-5.000
-10.000
-47.596
-62.596

-3.133
-1.356
2.181
28.335
-16.109

