
Bijgaand vindt u de begroting voor 2023. Deze werd goedgekeurd in de vergadering van het college 

van Kerkrentmeesters van 25 oktober 2022 en de vergadering van de grote kerkenraad op 8 

november 2022. 

De inkomsten en uitgaven zijn voorzichtig ingeschat op basis van het afgesloten boekjaar 2021 en 

actuele inzichten Er wordt een tekort begroot van € 33.100. Daarbij zijn de inkomsten ondanks de 

hoge inflatie, beperkt verlaagd in relatie tot 2021. T.o.v. de begroting 2022 zijn ze zelfs nog iets 

verhoogd. We zijn uitgegaan van € 210.000 inkomsten uit de kerkelijke bijdrage wat in lijn ligt met de 

toezeggingen 2022.  

De laatste tijd worden we geconfronteerd met stijgende kosten. Onder andere de kosten voor 

energie nemen aanzienlijk toe. Daarnaast stijgen de loonkosten van onze predikant en medewerkers 

maar ook de onderhoudskosten worden hoger. Over de hele linie zien we prijsverhogingen.  We 

doen er alles aan om de kosten zo laag mogelijk te houden en onderzoeken hiertoe o.a. de 

mogelijkheden om de kerk (beter) te isoleren.  Al eerder is aangekondigd de temperatuur in het 

kerkgebouw te verlagen en zo is er nog een aantal ideeën die als doel hebben de kosten in de hand 

te houden. 

Dit alles neemt niet weg dat het tekort aanzienlijk is en dat we hierdoor hard interen op onze 

reserves. Daarom doen we een dringend beroep op iedereen die dit kan en wil (substantieel) meer 

bij te dragen als vorig jaar met als doel het tekort zo klein mogelijk te houden. 

Als u vragen heeft over deze begroting neemt u dan contact met mij op. Dat kan via 

tonny.van.dijk@maranathakerk.net of via (06) 194 129 50. Ik verzoek u dit uiterlijk 28 november te 

doen.  

Als laatste willen we iedereen bedanken die in het afgelopen jaar zijn steentje heeft bijgedragen aan 

de groei van onze gemeente, in het bijzonder alle vrijwilligers. Zonder hen is het niet mogelijk om 

onze mooie gemeente in stand te houden.  

Namens het College van Kerkrentmeesters 

Tonny van Dijk     
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Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren

BEGROTING 2023 2023 2022

Baten

Baten onroerende zaken 14.000 12.500

Rente baten 0 0

Bijdragen levend geld 252.000 245.000

Totaal baten 266.000 257.500

Lasten

Lasten kerkelijke gebouwen 51.500 21.500

Afschrijvingen 7.500 7.500

Pastoraat 175.000 172.000

Lasten kerkdiensten, catechese e.d. 17.000 17.000

Verplichtingen/bijdrage andere organen 14.400 14.400

Salarissen en vergoedingen 18.800 19.300

Kosten beheer en administratie 8.150 5.250

Bankkosten 1.750 1.500

Incidentele baten/lasten

Totaal lasten 294.100 258.450

Saldo baten - lasten -28.100 -950

Toevoegingen aan voorzieningen 15.000 19.000

Overige lasten en baten -10.000 -11.000

Totaal 5.000 8.000

Begroot tekort 2023 en 2022 -33.100 -8.950


