Ziet u kansen voor
uw gemeente?

De Solidariteitskas, ook
voor uw gemeente?

Een gemeente in het oosten van het land. Door vergrijzing loopt het ledental terug. Maar aan de andere
kant van het dorp wordt een vinexwijk gebouwd. De
gemeente wil graag ook door de week gastvrij zijn
voor ouders en jonge kinderen. Ze vraagt ondersteuning voor deskundige begeleiding bij het maken van
een plan. Deze gemeente ziet kansen om nieuw leven
in de kerk te krijgen.

Iedere gemeente kan een aanvraag indienen voor de
Solidariteitskas. En dat is eenvoudiger dan u misschien denkt. Natuurlijk komt er wat papierwerk bij
kijken, want we willen zorgvuldig omgaan met het
geld van de kerken. Maar we vinden het even belangrijk om toegankelijk en open te zijn voor iedere
gemeente. Daarom hanteren we eenvoudige en
transparante procedures. Soms kan er heel snel een
toezegging gedaan worden. Bij ingewikkelder aanvragen kan afhandeling gemiddeld drie maanden
duren.

Steeds vaker wordt een kerkgebouw midden in een
stad verhuurd voor concerten. De gemeente wil de
kerk graag een opfrisbeurt geven en de bezoekers de
gelegenheid geven om tot rust te komen in een nieuw
in te richten stiltecentrum. De gemeente zet haar
ideeën om in een plan en vraagt financiering aan bij
de Solidariteitskas. Deze gemeente ziet kansen om in
het drukke stadsleven een baken van rust te zijn voor
vermoeide passanten.
Dit zijn voorbeelden van projecten waarvoor een
gemeente hulp van de Solidariteitskas zou kunnen
inroepen. Welke kansen ziet u voor uw gemeente?

De Commissie Steunverlening die alle aanvragen
beoordeelt, bestaat uit vrijwilligers. Dit zijn gewone
maar deskundige kerkleden uit het hele land. Hun
uitgangspunt is: opbouw van de gemeente is belangrijker dan het onderhouden van een gebouw. De
commissie let op toekomstgerichtheid, vitaliteit en
ook op de maatschappelijke omgeving waarin de
gemeente kerk wil zijn. Investeringen uit de Solidariteitskas zijn altijd tijdelijk, bedoeld om een gemeente
te ondersteunen op weg naar nieuwe vitaliteit.
Kijk voor meer informatie over de voorwaarden op
www.protestantsekerk.nl/subsidie
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Wilt u meer leven
in de kerk?

Steun voor samenwerking

Dit is ook solidariteit

vanuit de Solidariteitskas

Sommige gemeenten lopen tegen grenzen aan. Aan
ideeën ontbreekt het niet, maar wel aan menskracht,
ruimte of geld. Voor hen is er de Solidariteitskas.

“Iedere gemeente in onze regio kampte met leegloop.
Allemaal waren we bezig met het uitvinden van het
wiel. Ik heb, samen met een gemeenteadviseur, een
plan gemaakt en aangeklopt bij de Solidariteitskas.
Heel snel kregen we genoeg geld om onze samenwerking vorm te geven. Nu we met elkaar aan tafel
zitten, ontstaat er kruisbestuiving. Het begint te
borrelen, we maken elkaar enthousiast en we weten
elkaar te vinden als er hulp nodig is. Een kleine
gemeente als Ravesteijn kan nu, dankzij het project
Samenwerkende Gemeenten (SAGE), toch blijven
bestaan. Als je elkaar durft te helpen, ontdek je dat
één en één drie is!”

Pastoraat is in iedere gemeente aanwezig. Maar niet
iedere gemeente heeft de mogelijkheid om pastoraal
om te zien naar speciale doelgroepen zoals doven,
studenten of zeelieden. Via de Solidariteitskas wordt
het pastoraat aan deze groepen landelijk ondersteund.

Gemeenten met een doordacht plan, dat ook financieel onderbouwd is, kunnen een beroep doen op
ondersteuning vanuit de Solidariteitskas. Kerken uit
het hele land dragen bij aan dit fonds, met een bedrag
van 5 euro per belijdend gemeentelid per jaar. Zo
ondersteunen gemeenten elkaar om levendig en
krachtig midden in de wereld te staan.
Wilt u meer leven in de kerk? Draag dan bij aan de
Solidariteitskas!

Albert Rozema, initiatiefnemer SAGE Noordoost-Brabant

In Noordoost-Brabant is, onder leiding van een
gemeenteadviseur, een cluster gevormd van tien
verschillende gemeenten. Na een verkennend eerste
jaar organiseren ze nu samen tal van activiteiten en
zijn er verschillende kleinere en grotere samenwerkingsvormen ontstaan. Ze ondersteunen elkaar bij
administratie, bestuur of bij de organisatie van kerkdiensten. Samen laten deze gemeenten een krachtig
geluid horen in de Noord-Brabantse samenleving.
Inmiddels zijn er met steun van de Solidariteitskas
maar liefst 46 clusters gevormd waaraan in totaal 250
gemeenten deelnemen. Gemeenten die elkaar willen
versterken en aanvullen, zodat ze vitaler en krachtiger in de samenleving staan, kunnen daarvoor een
beroep doen op de Solidariteitskas.

voor doven en slechthorenden
• dovenpastores
• ondersteuning van regionale groepen die een
dovendienst beleggen
• cameraproject, zodat doven via internet een kerkdienst met tolk kunnen volgen
voor binnenvaartschippers en de koopvaardij
• pastoraat voor mensen die altijd onderweg zijn
• zeemanshuizen voor zeelieden in de havens van
Amsterdam en Rotterdam
voor studenten
• studentenpastores in de grootste steden

