
VOORWOORD  
 
Ook in 2022 heeft het Covid-virus het leven stevig beïnvloed. Al vroeg in het jaar werd weer 
een gedeeltelijke lockdown uitgeroepen en de ene vaccinatie volgde de andere op. Gelukkig 
werden in de loop van het jaar de omstandigheden weer beter. Zonder de consequenties uit 
het oog te verliezen ging de samenleving weer open. De leerpunten uit de afgelopen jaren, 
zoals minder reizen en meer online vergaderen en live-stream-diensten werden behouden en 
zullen ook in 2023 van invloed zijn.  
 
Helaas werd de ene catastrofe meteen gevolgd door een andere; ondanks allerlei diplomatiek 
overleg om het te voorkomen, is Rusland in de nacht van 23 op 24 februari begonnen aan een 
invasie van Oekraïne. De Raad heeft in meerdere berichten en statements deze aanval ten 
scherpste veroordeeld en haar solidariteit betuigd met de Oekraïense Raad van Kerken. Ook 
dit gebeuren zal in 2023 van invloed zijn op de activiteiten van de Raad. 
 
Met de implementatie van het beleidsplan 2021 - 2025 is begonnen en wordt in 2023 
voortgezet. Internationale contacten, zoals in 2022 weer opgepakt, zullen een vervolg krijgen 
in 2023.  
 
In augustus 2022 heeft het Moderamen besloten dat het tijd is om het project Kerkproeverij 
af te ronden. De website Kerkproeverij.nl zal eind januari 2023 worden opgeheven. Het 
materiaal wordt gemigreerd naar de website van de Raad van Kerken en zal jaartalloos 
beschikbaar worden gehouden.  
Het Oecumenisch Leesrooster 2022-2031, de uitgaven in de reeks Oecumenische Bezinning 
en het materiaal voor de Week van gebed zijn naast fysiek ook in 2023 digitaal beschikbaar.  
 
Begin januari 2023 vindt in Utrecht weer een bijeenkomst plaats van In Vrijheid Verbonden, 
dit jaar bijgewoond door H.K.H.-prinses Beatrix. Eind januari is er in Brussel een bijeenkomst 
van de Europese secretarissen van de nationale Raden van kerken en in juni komt in Tallinn, 
Estland, de General Assembly van de CEC samen. 
 
 
Amersfoort, 13 oktober 2022 
 
  



Raad van Kerken in Nederland 
Begroting 2023 

 

 

BEGROTING 2023

Begroting Begroting Werkelijk
2023 2022 2021

BATEN € € €

Omslag 187.632 182.167 171.474
Opbrengst interest/beleggingen -475 -350 -349
Overige opbrengsten 10.850 22.500 27.100

Totaal baten 198.007 204.317 198.225

LASTEN

Personeelskosten 168.876 162.015 139.719
Bureaukosten 9.200 9.700 6.922
Huisvestingskosten 22.400 20.000 16.107
Algemene kosten 21.500 30.200 11.064
Beraad- en werkgroepen 12.000 12.500 2.722

5.939
Subtotaal vaste lasten 233.976 234.415 182.473

Activiteitenkosten 25.000 36.500 8.379

Totaal lasten 258.976 270.915 190.852

Baten minus lasten -60.969 -66.598 7.373

Overige baten en lasten 294.532
Koersresultaat effecten 92

Resultaat voor resultaatverdeling -60.969 -66.598 301.997

Resultaatverdeling:
Groene websites (vh Kerk en Milieu) -3.500 -3.500 -3.708
Bestemmingsfonds Uitvoering Beleidsplan -57.469 0
Resultaat (onttrekking Continuïteitsreserve) 0

-60.969 -3.500 -3.708


