Steun de
Solidariteitskas!

Elke gemeente kan
een aanvraag indienen
Van gemeenten, voor gemeenten
‘Gemeenten helpen elkaar’ is de gedachte achter
de Solidariteitskas die gevuld wordt door een
verplichte vaste jaarlijkse bijdrage van alle
belijdende leden van de Protestantse Kerk.
Plaatselijke gemeenten dragen per belijdend lid
€ 5,- af.
Elke gemeente kan een aanvraag indienen.
De Commissie Steunverlening bekijkt de aanvragen,
met als uitgangspunt: opbouw van de gemeente is
belangrijker dan het in stand houden van een
gebouw. Sleutelwoorden daarbij zijn toekomstgerichtheid, vitaliteit en de context waarin de
gemeente kerk wil zijn. Investeringen uit de
Solidariteitskas zijn altijd tijdelijk, bedoeld om
op weg te helpen.
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De Solidariteitskas draagt ook aan bij bovenplaatselijk pastoraat,
zoals het koopvaardijpastoraat.

Kijk voor meer informatie over de voorwaarden op
www.protestantsekerk.nl/solidariteitskas.
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Beroep op de
Solidariteitskas
De hervormde gemeente Bergentheim was toe aan
groot onderhoud aan het dak en de klokkentoren van
het kerkgebouw. Omdat ze daar de middelen niet voor
bij elkaar kon brengen, deed ze een beroep op de
Solidariteitskas. Ze kreeg een subsidie onder de
voorwaarde dat ze ook een revitaliseringsplan op zou
stellen, nodig om een vitale gemeente te worden. Dat
plan kwam er, en vervolgens de subsidie voor het
onderhoud.
Er kunnen natuurlijk veranderingen in het kerkgebouw nodig zijn die de opbouw en het leven van de
gemeente ten goede komen. Daar wordt goed naar
gekeken. Maar verder geldt dat de steun vooral
gericht moet zijn op mensen, meer dan op stenen.
De kerntaken van de plaatselijke gemeente moeten
goed kunnen worden uitgevoerd.”
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op eigen benen staan en een zelfstandige
wijkgemeente in dit dorp worden. Met
steun uit de Solidariteitskas is dat
mogelijk gemaakt. Zodra de steun
ophoudt, moet de gemeente zelfstandig

Gemeenteopbouw is een belangrijk criterium voor
steun uit de Solidariteitskas, zegt Nico Belo, in het
dagelijks leven docent Gemeenteopbouw bij de
Academie Theologie van de Christelijke Hogeschool
Ede en voorzitter van de Commissie Steunverlening.
Deze commissie bepaalt welke steunaanvragen uit
gemeenten gehonoreerd worden. “We geven minder
geld aan bijvoorbeeld reparatie van daken of
restauratie van kerkorgels, en meer aan ‘het doen en
laten van de gemeente’.
Elkaar helpen
‘Gemeenten helpen elkaar’ is de gedachte achter de
Solidariteitskas die zo’n tien jaar geleden in het leven
werd geroepen.
De Solidariteitskas wordt gevuld door een verplichte
vaste jaarlijkse bijdrage van alle belijdende leden van
de Protestantse Kerk.
Een deel van het bedrag in de kas is bestemd voor
vormen van pastoraat die niet door plaatselijke
gemeenten worden uitgevoerd, zoals het dovenpastoraat en het koopvaardijpastoraat. Het grootste
deel van het bedrag in de kas is beschikbaar voor
steun aan gemeenten bij de vervulling van hun
kerntaken. Alle gemeenten kunnen daar een beroep
op doen.

”De steun moet vooral gericht zijn
op mensen, meer dan op stenen”

kunnen draaien.

