
  

Wat zijn de financiële mogelijkheden voor de herinrichting van de kerkzaal van onze 

Michaëlskerk?  

  

Om het heel kort samen te vatten: er zijn drie bronnen waaruit wij kunnen putten om de 

herinrichting van de kerk te bekostigen: (1) het geld dat er al voor gereserveerd is, (2) 

subsidies die we aan kunnen vragen en (3) eigen acties die we kunnen voeren om geld te 

besparen of geld bij elkaar te brengen.  

  

1. Het geld dat er al voor gereserveerd is  

Als Protestantse Gemeente Koudekerke beschikken we enerzijds over een onderhoudsfonds 

en anderzijds over vermogen (‘spaargeld’).  

We hebben in de afgelopen jaren regelmatig geld opzij gezet om het onderhoud van onze 

kerkelijke gebouwen te kunnen betalen. Elk jaar stoppen we € 5.000,-- in dat ‘potje’. 

Wanneer er gedurende een aantal jaren geen onderhoud nodig is, groeit dat bedrag 

natuurlijk steeds meer aan.  

Een paar jaar geleden is er iemand overleden die bepaald had dat een deel van zijn geld na 

zijn dood aan de Protestantse Gemeente Koudekerke gegeven moest worden om de kerk op 

het dorp in stand te houden. Zodoende hebben we een bedrag van bijna € 144.000,-- 

ontvangen. Dit geld hebben de kerkrentmeesters bij het bedrag gevoegd dat er al was om 

onderhoud aan de kerkelijke gebouwen te betalen. Aan het eind van dit jaar zit er een 

bedrag van ongeveer € 248.000,-- in het onderhoudsfonds. Dit geld staat dus direct klaar om 

te gebruiken voor het onderhoud en voor de herinrichting van de kerk.  

  

Daarnaast heeft de kerk nog meer spaargeld, maar dat geld zit niet in het potje voor het 

onderhoud van de kerk. Het is beschikbaar voor alles wat we niet kunnen betalen van het 

geld dat in een jaar binnenkomt (bijv. door de collecten in de kerkdiensten en door uw 

vrijwillige bijdragen). Als we meer geld uitgeven dan we binnenkrijgen, wordt dat bedrag 

natuurlijk wel steeds kleiner. Op dit moment bedraagt ons vermogen bijna € 690.000,--.  

  

2. Subsidies die we aan kunnen vragen  



Voordat we met de herinrichting gaan beginnen, zullen we subsidies aanvragen. Achteraf 

subsidie aanvragen mag vaak niet, dus moeten we het van te voren doen. Er zijn 

verschillende stichtingen en instanties die subsidies verstrekken, bijvoorbeeld: het 

Leefbaarheidsfonds van de Gemeente Veere, het Oranjefonds, het Cultuurfonds Prins 

Bernhard, de Vrienden Loterij, de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Zuid Nederland 

enz. Een kerkelijk bureau (het Regionaal College voor Behandeling van Beheerszaken) kan 

ons helpen bij het aanvragen van deze subsidies. Zij hebben adressen van instellingen waar 

wij onze aanvragen heen kunnen sturen en weten ook aan welke voorwaarden we bij de 

verschillende instellingen moeten voldoen.  

Het zou ook nuttig kunnen zijn om een stichting op te richten, bijv. een stichting ‘Vrienden 

van de Michaëlskerk in Koudekerke’. Er zijn namelijk fondsen die geen subsidie verstrekken 

aan godsdienstige of levensbeschouwelijke instellingen zoals kerken of moskeeën, maar wel 

aan een ‘neutrale’ stichting. Wanneer zo’n stichting ‘Vrienden van de Michaëlskerk in 

Koudekerke’ bijvoorbeeld tentoonstellingen tijdens de kunstroute organiseert, of culturele 

avonden waarop iemand voorleest uit boeken die hij of zij geschreven heeft, of concerten, 

dan draagt die stichting bij aan het culturele leven op ons dorp. En dan kunnen we via zo’n 

stichting subsidie krijgen voor de herinrichting. Door de herinrichting kunnen we de kerk 

immers beter geschikt maken voor zulke culturele activiteiten.  

  

3. Eigen acties  

Het is een waarheid als een koe: je hoeft niet te betalen voor iets wat je zelf doet. Wanneer 

een deel van het werk dus door vrijwilligers gedaan kan worden, vallen de kosten lager uit.  

Verder zijn we natuurlijk blij met acties die door gemeenteleden (of anderen) opgezet 

worden om geld voor de herinrichting bij elkaar te brengen. Iedere euro telt!  

  

Tenslotte  

Een vraag die regelmatig gesteld wordt is: als we veel geld aan de herinrichting van de kerk 

uitgeven, komen we dat geld dan niet tekort om bijv. de dominee van te betalen? Het 

antwoord op die vraag is: nee. Dat komt omdat we in de kerk rekenen met twee soorten 

geld, het ‘levende’ en het ‘dode’ geld. ‘Levend’ geld is het geld dat jaarlijks binnenkomt, 

‘dood’ geld is geld dat al heel lang op een spaarrekening staat.  



Nu geldt in de kerk de regel dat een dominee betaald moet worden van het ‘levende’ geld. 

Ook al zouden we dus al ons spaargeld oppotten voor de toekomst, we kunnen er geen 

dominee van betalen, want spaargeld is ‘dood’ geld. Alleen als we in de loop van een jaar 

geld tekort komen, mogen we iets uit onze reserves halen.  

  

Ik hoop dat ik door het bovenstaande een beetje duidelijker heb kunnen maken hoe het zit 

met het geld dat we voor de herinrichting kunnen gebruiken.  

  

Namens het College van Kerkrentmeesters, 

Robert Boot, Voorzitter  

 


