Jaarverslag
2020

Voorwoord
2020 was door corona een jaar als nooit tevoren.
Het kerk-zijn ging van live naar online, van kerkgebouw naar thuis, van samen naar alleen. Binnen
het ‘nieuwe normaal’ moest de kerk zichzelf opnieuw
uitvinden. Veel kon en lukte niet, maar veel ook wel.
Ondanks alle beperkingen gingen er regelmatig
deuren open. Gelovigen wisten elkaar op nieuwe
manieren te vinden.

in het land mochten uitvoeren. Uiteraard krijgt
corona veel aandacht. Naar aanleiding van de
hartverwarmende actie #Nietalleen belde de
koningin zelfs met ons om de kerken te bedanken
voor hun inzet. Maar er komen ook veel andere
resultaten voorbij. Van een nieuwe pioniersstrategie
en de start van 32 nieuwe kliederkerken tot de
eerste huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie.

De toekomst tegemoet

Genade als grondtoon

Ook in een ander opzicht was het een bijzonder
jaar. Als dienstenorganisatie zijn we hard bezig
geweest met het voorbereiden van onze strategie
voor 2021-2024. Dat was een ingrijpend proces.
De analyse van ledencijfers laat een doorgaande
krimp van de kerk zien. Onderzoek van Ipsos wijst
uit dat veel lokale gemeenten hierdoor in een
kramp raken. Ze worstelen met toekomstgerichte
keuzes. Uit gesprekken blijkt dat ze zich hierin
vaak onvoldoende gesteund weten door onze
dienstenorganisatie. Dat heeft ons diep geraakt.
We hebben nieuwe kaders voor onze dienstverlening uitgezet: meer mét, en niet vóór lokale
kerken denken. Samen leren, samen zoeken,
samen optrekken.

In de nieuwe visienota die in 2020 verscheen, krijgt
het begrip ‘genade’ veel aandacht. Dat is niet voor
niets. Juist in een tijd waarin veel wankelt binnen
de kerk, beseffen we dat we afhankelijk zijn van
Gods genade. In vertrouwen op Hem gaan we de
toekomst tegemoet.
Namens het bestuur en de directie van de dienstenorganisatie,

Hartverwarmende resultaten
Intussen zou je bijna vergeten dat het ‘gewone’
kerk-zijn toch doorging. In dit jaarverslag kijken
we terug op de vele grote en kleine dingen die we
als dienstenorganisatie samen met de gemeenten

Mr. drs. G.H. (Greetje)
van der Waaij
voorzitter bestuur

Ing. G.J. (Jurjen)
de Groot MBA			
algemeen directeur

Leeswijzer
In dit jaarverslag leest u meer over de volgende vijf thema’s:
1. Algemeen | Ontwikkelingen van de dienstenorganisatie in de breedte.
2. Werk voor de kerk | Onze praktische en inhoudelijke steun aan lokale gemeenten.
3. Vernieuwing van de kerk | Nieuwe initiatieven voor een toekomstgerichte kerk.
4. Kerk voor de wereld | De kerk in actie voor de samenleving dichtbij en ver weg.
5. Mensen en middelen | De belangrijkste gegevens uit het sociaal en financieel jaarverslag.
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1. Algemeen
Corona stond lange tijd bovenaan de takenlijst van de dienstenorganisatie. Tegelijk konden
we in dit jaar veel andere, essentiële zaken oppakken. Samen met betrokkenen van lokale
gemeenten en kerkplekken hebben we lijnen uitgezet voor de komende jaren. Om met elkaar te
bouwen aan een toekomstgerichte kerk.

Corona als gamechanger

Voor de dienstenorganisatie was de crisis een
echte gamechanger. Het dwong ons om in
noodtempo nieuwe wegen te vinden om kerk te
zijn. Dat was uitdagend, maar ook kansrijk. Het
prikkelde al onze teams om innovatief te zijn,
efficiënt (online) te werken en ons te richten op
de kern van de zaak. Iedereen heeft de schouders
eronder gezet. Met bijzondere resultaten, zoals dit
jaarverslag laat zien.
Zowel binnen de dienstenorganisatie als in de
Protestantse Kerk als geheel was deze crisis ook
een moment om stil te staan. Om even diep adem
te halen en je te bezinnen op de vraag waar het nu
écht om gaat. In die zin was het ook een kans om
dichter bij de Bron te komen.

De crisis die ons land in
maart 2020 trof, heeft veel
met ons gedaan. Mensen
konden opeens niet meer
hun vertrouwde gang naar de
kerk maken. Samenzang, bezinning, het delen
van je verhaal, een pastoraal bezoekje: zulke
veelbetekenende zaken kwamen opeens in het
gedrang. Gelukkig konden lokale gemeenten
binnen de - vaak strenge - regels nog veel doen.
Diensten kwamen online, en mensen ontmoetten
elkaar via Zoomsessies, in kleine(re) kring of buiten
bij een kop koffie.

3x toekomstgerichte kerk
In 2020 hebben we als dienstenorganisatie de eerste
stappen gezet voor de komende beleidsperiode van
2021-2024. Veel lijnen kwamen bij elkaar:
• De nieuwe visienota Van U is de toekomst werd
vastgesteld door de generale synode. Deze nota wijst de
inhoudelijke weg voor de komende jaren. Genade klinkt
daarin door als grondtoon: we mogen ontspannen op
weg gaan, in vertrouwen dat de kerk in Gods handen is.
• Op basis van de visienota, onderzoek en analyses
hebben we het beleidskader De toekomst open tegemoet
opgesteld. Dat geeft richting voor de doelen die we de
komende vier jaar willen behalen. De kern is dat we samen
met lokale gemeenten en andere kerkplekken bouwen aan een toekomstgerichte kerk.
• Om deze weg in te slaan, moet onze dienstenorganisatie ook een transitie doormaken. Ons nieuwe
dienstverleningsmodel (zie pag 5.) vraagt om een andere manier van organiseren: eenvoudiger,
dichter bij de lokale kerk, minder ‘vanuit Utrecht’. We gaan van vijf naar twee clusters, we kiezen
voor vier heldere inhoudelijke programmalijnen, en we richten de organisatie zo in dat we
makkelijker kunnen samenwerken met partners van buiten. Deze transitie krijgt in 2021 vorm.
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▲ Hydepark

Een plan voor Hydepark
‘We zijn dankbaar voor de enorme inzet
van vrijwilligers in de kerk, speciaal in dit
jaar waarin alles opeens anders moest’

Landgoed Hydepark in Doorn - eigendom van
de Protestantse Kerk - is een veelgebruikte plek
voor conferenties en diaconale vakantieweken.
Samen met onze partner Protestantse Stichting
Diaconaal Vakantiewerk (PSDV) hadden we begin
2020 net de businesscase voor het landgoed
aangescherpt, toen corona toesloeg. Door
de crisis kwamen de activiteiten op Hydepark
nagenoeg stil te liggen. Het heeft ertoe geleid
dat we gestart zijn met het ontwikkelen van een
langetermijnvisie voor Hydepark: hoe kunnen
we het landgoed toekomstgericht en financieel
gezond inzetten? In 2020 is hiervoor een
projectleider aangewezen. Aan het eind van het
jaar zijn de werkzaamheden voor het opstellen
van de visie gestart. Dit gebeurt in samenwerking
met een klankbordgroep van ondernemers die
betrokken zijn bij de Protestantse Kerk.

Een nieuw dienstverleningsmodel
In dit veelbewogen jaar heeft het denken over onze
dienstverlening niet stilgestaan. Uit onderzoek
en analyses is heel duidelijk geworden dat we als
dienstenorganisatie onvoldoende aansluiten op de
echte vragen en noden van lokale gemeenten. We
hebben intensieve en vaak emotionele gesprekken
gevoerd met de doelgroepen waarvoor we werken
- soms op het scherpst van de snede. Juist dat heeft
geholpen om de behoeften van predikanten, kerkelijk
werkers, pioniers en vrijwilligers goed in beeld te
krijgen. Met al deze input in gedachten hebben we een
nieuw dienstverleningsmodel ontwikkeld zodat we
gemeenten beter kunnen ondersteunen en begeleiden.
De classes hebben hierin een sleutelrol, als een van
de schakels tussen de lokale gemeenten en ‘Utrecht’.
>> Bekijk de video over onze nieuwe
manier van dienstverlening
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2. Werk voor de kerk
Bij kerk-zijn komt veel kijken: van het organiseren van de eredienst tot het registreren van
nieuwe leden. Als dienstenorganisatie ondersteunen we lokale gemeenten bij al deze zaken.
In 2020 was die praktische en inhoudelijke hulp meer dan ooit nodig, omdat veel ‘gewone’
dingen op losse schroeven kwamen te staan.

Kerk in coronatijd
In maart 2020 kwam de kerk abrupt tot stilstand door corona, maar er werden snel nieuwe paden
gebaand. De dienstenorganisatie droeg op allerlei manieren bij aan alternatieven.
• Gesprekspartner | De dienstenorganisatie was een belangrijke gesprekspartner voor het ministerie. We
vertaalden de coronamaatregelen van de overheid naar artikelen, adviezen en tips voor de lokale kerk.
• Delen van ideeën | Voor gemeenten was het volop zoeken naar nieuwe vormen van kerk-zijn. Via een
liveblog op onze site konden we mooie ideeën en adviezen uit het land delen. En samen met de PThU
organiseerden we webinars om predikanten te steunen in hun werk in deze uitdagende tijd.
• Nieuwsbrief | Elk weekend verzamelden we ideeën, inspiratie en updates rond corona in onze
e-nieuwsbrief, die naar 80.000 adressen ging. Inmiddels heeft deze brief een vervolg gekregen als
Petrus-nieuwsbrief.
• Bezinning op tv | In de eerste lockdown moesten veel kerken hun weg online nog vinden. De EO maakte
daarom een aantal tv-vieringen, waaraan ook scriba René de Reuver meewerkte. In deze tijd ontstond
ook het tv-programma Op adem (KRO-NCRV), waarin protestanten delen hoe ze op adem komen.
• Liederen bij feesten | Een mooie bemoediging: op initiatief van onder meer de Protestantse Kerk en de
EO zongen gelovigen uit ruim honderd kerken een nieuw lied in rond Pinksteren (‘U geeft rust’) en Kerst
(‘Lied van eenheid’).
>> protestantsekerk.nl/corona

13.708

… is het jaarthema van de Protestantse Kerk, van
september 2020 tot september 2021. Zeker in
deze crisistijd is dat een onderwerp om bij stil te
staan. Als dienstenorganisatie deelden we online
allerlei materialen waarmee kinderen, jongeren
en volwassenen het thema konden oppakken.
De ‘normale’ Startzondag - meteen ook de aftrap
voor het jaarthema - was niet mogelijk. Maar veel
gemeenten gingen zelf creatief aan de slag met
onze inhoudelijke input. Ze kwamen bijvoorbeeld
in kleine groepjes in de tuin bij elkaar.

… vragen kreeg de afdeling Gemeentecontacten
in 2020 binnen. Veel vragen gingen uiteraard
over corona: hoeveel bezoekers zijn er welkom
in de kerk, hoe risicovol is zingen? Ook het
goed toepassen van de kerkorde was een hot
item. En mensen hadden vaak vragen naar
aanleiding van artikelen in onze magazines.
Soms wilden ze meer informatie over een
thema, soms lieten ze weten of ze zich wel of
juist niet in een artikel herkenden.

>> protestantsekerk.nl/jaarthema
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Protestantsekerk.nl in 2020

946.325
… bezoekers in een jaar, een stijging van bijna
73% ten opzichte van 2019

12 maart
… de dag met de meeste bezoekers: de eerste
coronarichtlijnen voor kerken verschenen online

124.111

#D AN KB AA R

… mensen keken in 2020 rond in de online
ideeënbank, een groei van 89%

Bijbelse inspiratie
voor een dankbaar leven

5699
… paginaweergaven van de coronaproof
gezinskerstwandeling, het best bekeken idee

Top-10

5x Petrus

… de tien best gelezen berichten in 2020 gingen
allemaal over corona

Wat begon als magazine is inmiddels uitgegroeid
tot een platform. Petrus geeft lokale gemeenten
een opstap voor dialoog, bezinning en actie.
• Magazine | Het magazine Petrus, dat in
2018 van start ging, telt nu meer dan 180.000
abonnees. De waardering is hoog: 78% vindt het
blad inspirerend, meer dan de doelstelling (75%
voor 2020).
• Nieuwsbrief | De Petrus-nieuwsbrief - die
startte als ‘coronanieuwsbrief’ - heeft inmiddels
80.000 abonnees. We zien dat mensen op
zoek zijn naar input zoals gebeden, liederen en
meditaties.

De generale synode kon, na uitstel, in juni
2020 toch ‘live’ doorgaan. Met een speciale
aanpak, dat wel. De synodeleden werden
verdeeld over vier groepen van maximaal dertig
personen. Elk van die vier groepen kwam op
een andere plek in het land bij elkaar. Maar
onderling waren ze online verbonden.
Onze backoffice moest ook creatief zijn
in het ondersteunen van onder andere
college- en commissievergaderingen. Voor
de meeste vergaderingen betekende dit:
online bijeenkomen. Voor sommige - meestal
rechtsprekende - colleges was dat niet mogelijk.
Die vergaderingen zijn eerst uitgesteld. Werd
de nood toch te hoog, dan werd er binnen de
geldende regels fysiek vergaderd.

• Dankboekje | Zo’n 21.000 mensen bestelden
het boekje #Dankbaar met bijbelstudies van vier
predikanten. Met de verwerkingsvragen kun je
praktisch aan de slag met dankbaarheid.
• Petrus-kalenders | Lokale kerken hadden veel
behoefte om hun leden een handvat te geven
voor bezinning: de Petrus-kalenders voor de
Veertigdagentijd en Advent raakten uitverkocht.
• Festival | Het eerste Petrus-festival moest
noodgedwongen online. Hoogtepunt was de
Protestantse Lezing door premier Rutte, die circa
25.000 keer bekeken werd.
>> petrus.protestantsekerk.nl
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3x controle
Voor een goede bedrijfsvoering is het van belang
dat we mensen, middelen en mogelijkheden van
onze organisatie goed in beeld hebben. In 2020:
… hebben we de belangrijkste langetermijnrisico’s
voor onze organisatie helder in kaart gebracht.
Hierdoor zijn we beter voorbereid op risico’s en
kansen. In 2021 scherpen we de controle verder aan.
… hebben we de impact van corona geanalyseerd.
De impact op de kerk was groot, maar binnen
onze organisatie kon het werk goed doorgang
vinden. Omdat we al intensief bezig waren met
digitalisering, was het thuiswerken eenvoudig te
organiseren.
… bleek de financiële impact van corona op de
begroting mee te vallen.

Zicht op leden & financiën
Met de programma’s LRP en FRIS houden lokale gemeenten grip op hun ledenregistratie en financiën.
In 2020 hebben we als dienstenorganisatie beide programma’s doorontwikkeld.
• Met de LRP Inlog-app is het inloggen in de ledenregistratie voortaan veiliger en eenvoudiger. Ook
het aanpassen van ledengegevens is makkelijker gemaakt. Wat tegenviel: door een verandering van
software die aan LRP gekoppeld was, konden we een tijdlang de kerkelijke structuren niet aanpassen
in LRP. Sommige gemeenten hebben daar veel last van gehad.
• Maar liefst 99% van de plaatselijke colleges van kerkrentmeesters en colleges van diaconieën
gebruikt inmiddels FRIS om de financiën bij te houden. Het doel voor 2020 was 90%. Deze groei is
dus boven verwachting. Ook nieuw: sinds 2020 kunnen gemeenten een meerjarenraming bekijken
in FRIS.

+
Soms is een gemeente tijdelijk op zoek naar een
predikant. Bijvoorbeeld om een ziekteverlof op te
vangen, of om een verandering in de gemeente
te begeleiden. Via de mobiliteitspool kunnen
predikanten tijdelijk worden ingezet in lokale
gemeenten. We zijn blij dat we gemeenten op
deze manier van dienst kunnen zijn. We proberen
telkens om vraag en aanbod goed op elkaar af te
stemmen. Dat is in 2020 goed gelukt. Ondanks
corona kon de pool worden uitgebreid van 40
naar 50 fte, ruim boven de doelstelling van 45 fte.
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Digitale orde

trak·te·ment (het; o; meervoud:
traktementen) loon, salaris

In onze dienstverlening is digitaal en online
werken niet meer weg te denken. Daarom bouwen
we aan een dienstenorganisatie die zo effectief
mogelijk gebruikmaakt van IT, zodat de interne
collega’s én de lokale gemeenten ervan profiteren.
In 2020 hebben we de overstap gemaakt naar
twee nieuwe softwarepakketten. Dat had veel
voeten in de aarde, maar de nieuwe systemen zijn
sneller, flexibeler en veiliger. Het resultaat is dat we
onze doelgroepen - vooral de lokale gemeenten
- efficiënter kunnen helpen. Er is ook flink
geïnvesteerd in hardware: met nieuwe bekabeling
en wifi-systemen kunnen we vol vertrouwen de
toekomst tegemoet.

Traktement is een mooi woord voor het salaris van de
predikant. De dienstenorganisatie regelt de betaling
van deze lonen. In 2019 merkten we dat het team dat
dit verzorgt, kwetsbaar was. Daarom hebben we in
2020 onderzocht hoe dingen anders en beter konden.
We hebben twee stappen gezet. Eén: de complete
administratie is overgezet naar andere software.
Alle gegevens zitten nu in de standaardsystemen
van de dienstenorganisatie. Daardoor zijn ze
beter en makkelijker te beheren. En twee: de
teams HR, salarisadministratie en traktementen
zijn samengevoegd. Zo kunnen ze elkaars taken
opvangen. Daarnaast zijn de taken helder vastgelegd.

Beleggen met impact

€ 1.161.517

De Protestantse Kerk belegt haar geld al jaren op
een duurzame manier. En dat loont: in 2020 deden
duurzame fondsen het beter dan niet-duurzame. In
de toekomst willen we meer werk gaan maken van
impactbeleggen: investeren in bedrijven en projecten
die een maatschappelijk probleem aanpakken.
Afgelopen jaar deden we bijvoorbeeld mee aan een
obligatielening voor het Leger des Heils. Daarmee
kan de organisatie woonruimte creëren voor
mensen die vanuit de maatschappelijke opvang de
stap maken naar zelfstandig wonen. Verder zijn we
founding member van De Nieuwe Beurskoers - een
vereniging van kerkelijke beleggers die verantwoord
ondernemen willen stimuleren. Zo gingen we met
Ahold in gesprek over een eerlijke beloning voor
boeren in ontwikkelingslanden.

… heeft Bureau Steunverlening in 2020
toegezegd aan lokale gemeenten. Dit bureau
ondersteunt gemeenten bij bijvoorbeeld een
vernieuwend plan of een fusie. Vanwege corona
is er een noodfonds opgezet voor gemeenten
waar geldnood dreigde, maar daarvan is geen
gebruik gemaakt. Wel vroegen sommige
gemeenten subsidie voor apparatuur voor
online diensten. Het bureau keerde uiteindelijk
een half miljoen minder uit dan in 2019 omdat
er door corona minder initiatieven startten.

▲ Viering buiten in coronatijd
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3. Vernieuwing van de kerk
Wil je als kerk van betekenis zijn voor je omgeving, dan moet je aansluiten op de samenleving
van nu. Daarom steken we als dienstenorganisatie veel energie in vernieuwing. Met innovatieve
ideeën slaan we de brug naar mensen die misschien niet zoveel hebben met de kerk, maar wel
op zoek zijn naar zin. Ook in 2020 zagen we initiatieven opbloeien.

‘Ook wij mochten
weer eens omdenken:
onze kliederkerk ging
niet door i.v.m. de
maatregelen. Maar we
lieten ons niet uit het
veld slaan en organiseerden
een heuse kliederkerk@home. Tasjes thuisbezorgd en we openden en sloten af via
Zoom.’

Samen met mensen van alle leeftijden een bijbelverhaal ontdekken door creatief aan de slag te gaan,
samen te vieren en te eten. Dat is kliederkerk, een
missionaire vorm van kerk-zijn. En corona of niet,
kliederkerk stond niet stil in 2020. Het jaar eindigde
met 186 kliederkerken, 32 meer dan bij de start
van het jaar. Dat is ook méér dan de aangepaste
‘coronadoelstelling’ van 20. Onze vier coronaproof
programma’s en vier online trainingen hielpen een
handje om thuis en online aan de slag te gaan. Op
die manier kon ongeveer 60% van de kliederkerken
actief blijven binnen de geldende maatregelen.

4x pionieren
Nieuwe vormen van kerk-zijn voor mensen die niet
meer naar de kerk gaan: dat zijn de pioniersplekken.
Afgelopen jaar is er veel geïnvesteerd in een goed
fundament voor de pioniers.
• Leergemeenschap | Website, trainingen,
KLIEDERKERK
begeleiders: de Leergemeenschap Pionieren is
een combinatie van
pioniers.
SPleermiddelen
ETTERENDvoor
, CREATIEF & UITDAGEND
Op basis van een onderzoek in 2019 is deze
leergemeenschap in 2020 doorontwikkeld.
EEN Belangrijke
NIEUWEwinstpunten
MISSIONAIRE
VORM VAN
zijn het vaststellen
van
twaalf kernthema’s
en het opstellen
van een verbeterplan voor de pioniersbegeleiding.
KERK-ZIJN
VOOR JONG
EN OUD
• Strategie voor pionieren | Er is een nieuwe strategie ontwikkeld voor pionieren in de komende jaren.
N aandacht te geven aan
Daarin zitten mooie innovatieve ideeën.
Bijvoorbeeld:
VAmeer
NISom
KEoptie
DE BETEde
IEDEREND,
KL
AL
N
ME
SA
sociaal ondernemerschap bij pioniers. En: de optie om
ieder
extra subsidie te
N!
KEpioniersplek
EKéén
TDjaar
LOOF ON
K GE
RISTELIJkan
L EN
BIJBE
geven, zodat
deze
plekCH
opgeschaald
worden en daarmee gemakkelijker kan doorgroeien naar
zelfstandigheid. Zo’n plek kan ook eerder ingezet worden als leer- en onderzoeksplek.
• Impactonderzoek | We hebben onderzoek gedaan naar de invloed van pioniersplekken op de sociale
WWW.KLIEDERKERK.NL
verbinding en de geloofsontwikkeling van mensen. De resultaten laten zien dat de meeste bezoekers
zich echt verbonden voelen met zo’n plek. Ruim de helft ervaart bovendien dat hun geloof door deze
plek is gegroeid.
• Nieuwe pioniersplekken | 20-25 nieuwe pioniersplekken stonden er gepland voor 2020, maar corona
gooide roet in het eten. Het doel werd bijgesteld naar 8 nieuwe plekken, het werden er 9.

“Waarom Kliederkerk?
“Mijn dochter en kleinMijn kinderen zitten 4
Op we
lerenpionieren.nl
vindt u(die
voorbeelden
van pioniersplekken
dochter
niet kerkelijk
dagen per week op de
”Elke keer>> als
langs
zijn) vonden het heel
opvang. Ik ga ze dan op
het gebouw fietsen
bijzonder. We hadden
zondag niet weer naar een
zegt hij: mama, hier is
een probleem, mijn klein- 10 crèche brengen. Zondag is
de Kliederkerk, dat is
dochter wilde niet weg!”
voor ons gezinstijd.”
leuk!”

Binnen de Dorpskerkenbeweging
stimuleren kerken
elkaar om als
geloofsgemeenschap
merkbaar aanwezig
te zijn in hun dorp. Voor
2020 lagen er allerlei plannen,
maar niet alles kon. Toch is er veel
bereikt. Zo is er een introductiebrochure
voor dorpskerken gekomen, is het aantal deelnemers
aan de Facebookgroep gegroeid van 650 naar 966,
en hebben 78 mensen in online netwerkmeetings
hun kennis en ervaringen rond kerk-zijn in de context
van corona gedeeld. Het dorpskerkenteam heeft
met ten minste 120 dorpskerken fysiek, online of
telefonisch contact gehad. Het team heeft ook
deelgenomen aan een webinar over ‘pastoraat in
coronatijd’, kennis die weer gedeeld is in het netwerk.
En online en offline verschenen er verschillende
verdiepende publicaties over kerk-zijn in het dorp.

Met de inrichting van een heuse studio konden
we als dienstenorganisatie zelf professioneel
webinars, trainingen en andere online
sessies gaan maken. Elke afdeling binnen
de organisatie gebruikt de studio inmiddels.
Vanuit de Academie is er professionele
ondersteuning bij de opnames: teams worden
zowel technisch als inhoudelijk begeleid om
een goed eindresultaat te bereiken. De studio
is zo succesvol dat de eerste - kleinere - studio
inmiddels is vervangen door een grotere.

Jong Protestant
Ook al waren de coronaregels rond kinderen en
jongeren vaak iets soepeler, toch moest het jeugdwerk in 2020 grotendeels digitaal. Jong Protestant
- dat vanuit de dienstenorganisatie het jeugdwerk
ondersteunt - ontwikkelde in razend tempo online
programma’s zodat kinderen en tieners elkaar konden
blijven zien. Ook van events zoals de PaasChallenge,
de KerstChallenge en Sirkelslag kwamen coronaproof
varianten: meestal online, soms live. En met een
speciaal jeugdwerkprotocol wisten kerken precies
wat wel en niet kon. Verder werden jongeren aan het
denken gezet door een nieuwe serie van Denkstof:
korte video’s over pittige onderwerpen, gemaakt door
EO’s BEAM en Jong Protestant. En zo’n 180 gemeenten
keken in de spiegel met een - soms confronterende quickscan over de plek van de jeugd in hun kerk.

>> dorpskerkenbeweging.nl

Innovatief opleiden
Van kerkmuziek tot missionair gemeente-zijn, van
kerkrentmeesterschap tot diaconaat: de Academie
van de Protestantse Kerk biedt een brede range aan
(bij)scholingen voor ambtsdragers. Een deel van die
trainingen was al blended: een mix van scholing op
locatie en online. Maar in 2020 moest er nog veel
meer online. Vaak vroeg dat om een andere inrichting
van de training: de online spanningsboog is immers
anders dan live. Intussen bood het ook kansen:
je kunt online meer mensen tegelijk trainen én
mensen kunnen makkelijker meedoen omdat ze niet
hoeven te reizen. Trainingen die vroegen om fysieke
aanwezigheid zijn verplaatst van het voorjaar naar een
later moment. Het aantal deelnemers aan trainingen
was ruim 2100, een plus van 46% ten opzichte van de
(vanwege corona aangepaste) doelstelling.

>> jongprotestant.nl

De kerk in je broekzak:
met de nieuwe app
Donkey Mobile houd je
contact met gemeenteleden en ambtsdragers,
blijf je op de hoogte van het
laatste kerknieuws en kun
je - binnenkort - ook in de
digitale collectezak doneren.
De Protestantse Kerk is
partner in het project en lokale
gemeenten krijgen korting op
het gebruik van de app. Eind
2020 deden al 35 kerken mee.

Leuk weetje: een van de
opleidingen die de Academie in 2020
heeft ontwikkeld, is de missionaire
opleiding ‘Kerk naar buiten’. Die is
zo populair dat het cursusjaar
2021 al helemaal vol zit.
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4. Kerk voor de wereld
De Protestantse Kerk is verbonden met mensen dichtbij én ver weg. Onder de noemer Kerk in
Actie zetten we ons in voor kwetsbare mensen in Nederland en daarbuiten. In 2020 was dat
extra hard nodig doordat de crisis zwaar drukte op het leven van mensen. Gelukkig bleef de
giftenstroom stabiel, zodat er veel werk verzet kon worden.

Corona wereldwijd
Corona heeft een enorm negatieve invloed op het
welzijn, de welvaart en het kerkelijk leven in Azië,
Afrika, Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en
Oost-Europa. De 250 partners van Kerk in Actie in
deze werelddelen hebben alles op alles gezet om
de gevolgen van het virus te beperken. Als Kerk in
Actie konden we hen gelukkig in bijna alle gevallen
financieel ondersteunen, zodat ze hun belangrijke
werk konden blijven doen. Vaak moesten de
afgesproken programma’s daarvoor aangepast
worden, de eerste nood had voorrang.
Het bezoeken van onze partners was door de crisis
niet mogelijk. Maar de betrokkenheid over en weer
was groot. Diezelfde betrokkenheid zagen we ook
bij de lokale gemeenten en donateurs in Nederland,
die Kerk in Actie actief bleven ondersteunen.

Bijbel als
levensbron

Kerk in de
minderheid

5 speerpunten
Kinderen
in de knel

Opstaan
tegen
armoede

Op zoek
naar
veiligheid

Als Kerk in Actie hebben we in 2020 een belangrijke
stap gezet in het verder uitwerken van onze vijf
speerpunten. We hebben samen met betrokkenen
besproken hoe we deze thema’s inhoud kunnen
geven. Vervolgens hebben we ze vertaald naar
concrete doelen. Onze partners in meer dan dertig
landen werken mee aan het bereiken van deze
doelen.

0800-1322
#Nietalleen
Maar liefst 10.591 telefoontjes kwamen er binnen
op het telefoonnummer van #Nietalleen - en ook
via de website stroomden de aanvragen binnen.
Meteen aan het begin van de coronacrisis gaven
we als Protestantse Kerk samen met onder meer
EO, ChristenUnie en De 4e Musketier de aftrap voor
deze landelijke actie. In die tijd konden veel mensen
wel een extra steuntje gebruiken. #Nietalleen
koppelde hulpvraag aan hulpaanbod. Dat varieerde
van het doen van boodschappen tot het maatje-zijn
voor een eenzame oudere. Tientallen organisaties
en meer dan 1600 hulpaanbieders uit het hele land,
waaronder veel kerken, schaarden zich achter het
initiatief.

€ 17.500.000
… kon Kerk in Actie in 2020 uitgeven aan
directe steun voor de partnerorganisaties,
dankzij de giften van lokale gemeenten en
andere donateurs. Dat maakt ons dankbaar.
Zo kon het werk van onze partners in binnenen buitenland blijven doorgaan.
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‘Armoede vreet aan het zelfvertrouwen van
mensen. Er hangt veel schaamte omheen’

In Oost-Groningen steken kerken de handen uit
de mouwen om mensen in armoede nabij te zijn.
Het is een van de vier diaconale presentieplekken
(in 2020) van Kerk in Actie. Het idee achter deze
plekken is om de relatie meer centraal te stellen in
het diaconaat. Om sámen met kwetsbare mensen
te ontdekken wat er nodig is voor de buurt. In
2020 zijn er uitgangspunten ontwikkeld voor deze
diaconale presentie. Het doel is om in 2021 door
te groeien naar tien presentieplekken. Zij krijgen
inhoudelijke begeleiding en (waar nodig) financiële
steun. Ze maken bovendien deel uit van een lerend
netwerk. Met een actieonderzoek - ook opgezet in
2020 - gaan we deze plekken volgen, zodat we de
geleerde lessen kunnen delen.

300x
In juni 2020 was het feest: de Hervormde Gemeente Hierden sloot als 300ste
kerk aan bij GroeneKerken. Dit netwerk is een initiatief van Kerk in Actie,
Tearfund en de Maatschappij van Welstand. Samen stimuleren we lokale
kerken om de zorg voor de schepping serieus te nemen. Door corona
groeide het netwerk minder hard, maar online timmerden we aan de weg:
via webinars (over ‘omgaan met geld’ en ‘schepping en natuur’) en een
uitgebreide toolkit konden lokale gemeenten nieuwe inspiratie opdoen.
>> groenekerken.nl

Huis-aan-huiscollecte
• Opbrengst:			
• Aantal collectanten:
• Aantal coördinatoren:

Giro555-actie Beiroet
Naar schatting ruim 200 doden, 6500 gewonden
en 300.000 daklozen: de explosie op 4 augustus
2020 in de haven van Beiroet veroorzaakte een
grote humanitaire ramp. De Samenwerkende
Hulporganisaties zetten meteen een nationale
actie op. Kerk in Actie droeg ook bij, met veel eigen
publiciteit. Vooral de film van zandkunstenaar Gert
van der Vijver maakte grote indruk - nationaal én
internationaal. Met een speciaal zandkunstwerk
wist hij de pijn en de hoop in beeld te brengen.
Met de opbrengst van de actie konden onze
partners in Libanon bijdragen aan de wederopbouw,
de voedselverstrekking en traumaverwerking.

€ 546.442,4779
383

Kerk in Actie collecteerde in december 2020
voor het eerst deur aan deur, voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. De collecte bracht meer
op dan verwacht, niet alleen in euro’s maar ook
qua impact op de deelnemers. Het gaf kerken
een handvat om de buurt in te gaan, hun gezicht
te laten zien en contacten te leggen.
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5. Mensen en middelen
De dienstenorganisatie is gebouwd op de mensen die er werken en de middelen die beschikbaar
zijn. Daar willen we heel zuinig mee omgaan. In ons sociaal jaarverslag en ons financieel
jaarverslag geven we uitgebreid rekenschap van onze omgang met medewerkers en financiën.
We noemen enkele kernpunten uit deze twee verslagen.

5x personeelsbeleid

In juni 2020 hebben we onderzoek gedaan
naar het welzijn en de verbondenheid onder
medewerkers in coronatijd. Twee derde van onze
medewerkers redde zich meestal prima in de
nieuwe situatie - een groot deel wil ook na corona
graag ‘hybride’ blijven werken (deels thuis, deels
op kantoor). Een derde vond het thuiswerken
zwaar, voelde zich minder verbonden en miste
contact.

De afdeling HR heeft in 2020 ingezet op de volgende
speerpunten:
• Voorbereiding van de transitie | Medewerkers uit de
hele organisatie hebben intensief nagedacht over de
nieuwe structuur, strategie en dienstverlening van
de organisatie.
• Verbondenheid & nieuwe manier van werken |
Vanwege het vele thuiswerken hebben we
gefocust op het stimuleren van verbondenheid,
betrokkenheid en online ontmoeting.
• Verzuimbeheer | Door corona steeg het ziekteverzuim licht. Wat opviel in 2020 was de stijging
van het aantal langdurig zieken. Hier speelden,
naast medische oorzaken, regelmatig ook loopbaanvraagstukken mee. Dit punt gaan we meer
aandacht geven.
• Opleiding en ontwikkeling | In 2020 is een nieuw
opleidingsbeleid ontwikkeld dat we in 2021 verder
uitrollen.
• Binden van nieuwe medewerkers | We hebben
onderzocht hoe nieuwkomers onze organisatie
ervaren. Positief vinden ze onder meer de
uitdagende functies en de persoonlijke benadering.
Wat aandacht vraagt: ze ervaren een gebrek aan
een gedeeld doel en een afstand tussen de teams.

€ 188.099
… is er in 2020 uitgegeven aan opleidingen
voor medewerkers van onze organisatie.
Alle leidinggevenden hebben deelgenomen
aan een online assessment. Verder hebben
121 medewerkers een training gevolgd en
hebben 15 medewerkers coaching gekregen.
In totaal hebben we twee derde van het
opleidingsbudget opgemaakt - minder dan
gepland, vanwege corona.
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De belangrijkste financiële cijfers van 2020 op een rij.
Voor alle bedragen geldt: x € 1000

Balans

Baten & lasten

€ 138.038

€ 57.884

€ 57.874

€ 18.105

86,5%

5,5%

Balanstotaal

Totaal baten

Continuïteitsreserve, bedoeld voor opvang van
risico’s op de korte termijn

Totaal lasten

Besteding
aan doel

Kosten voor
werving

€ 150

Resultaat continuïteitsreserve

58,7%

Continuïteitsreserve in % (de norm is 33%-67%)

8%

Percentage van de lasten
dat besteed is aan onze
doelstelling (de norm is
minimaal 70%)

Personeel

Kosten voor
beheer &
administratie

€ 18.569

Personeelskosten

204,1

Basisformatie in fte

42,6

Bijzondere formatie in fte

€

€

€

3,1%

Ziekteverzuim

Voor meer informatie verwijzen
we u naar de jaarrekening 2020
inclusief het bestuursverslag.
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