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In alle jaarterugblikken over 2020 stonden de beruchte woorden: ‘Het was een raar 
jaar’.  Dit gaat ook op voor de kerken in Zuidwest. Het is inmiddels alweer een jaar 
geleden dat we elkaar  (zonder beperkende maatregelen) hebben gezien. Naast de 
samenkomsten zien ook de financiën van het afgelopen jaar er anders uit. In 
onderstaande tabel staan de voorlopige resultaten van de locaties in vergelijking met 
2019.  
 
Tabel: Nettoresultaat Den Haag Zuidwest 
 2020 2019 
Totaal resultaat van Zuidwest -77.871                  -136.015 
Abdijkerk -2.470 +21.717 
Bosbeskapel -31.543 -70.463 
Shalomkerk -43.858 -87.269 
 
Per locaties zijn een aantal opvallende punten die we graag even uitlichten.  
 
Abdijkerk 
Bij de opbrengsten zien we bij de kerkbalans dat er een prachtig resultaat is geboekt,  in 
2020 was dit €166.839,- ten opzichte van €168.068,- in 2019. De giften zijn het 
afgelopen jaar meer dan verdubbeld, waar wij heel dankbaar voor zijn. Ook is de 
opbrengst van de winkel meer dan verdubbeld, ondanks de beperkende corona-
maatregelen. Een geweldig resultaat waar we Jantine Wignand heel dankbaar zijn voor 
haar tomeloze inzet! 
In de opbrengsten is wel een aantal posten voelbaar, door een flinke daling in de 
zaalverhuur en de keukenopbrengsten . Al met al gingen de opbrengsten met ruim 
€25.000,- achteruit, circa 10% van ons totaal.  
In de kosten zien we gelukkig ook effecten, namelijk minder onderhoudskosten en 
minder energie.  
Opvallend in de kosten – in vergelijking met voorgaande jaren – is de inzet van een 
pastoraal werker. Deze kosten waren natuurlijk al gepland, maar drukken wel op de 
begroting van de wijkgemeente.  
 
Bosbeskapel 
Bij de Bosbeskapel zien we een totale daling in de opbrengsten van €14.000,-.  De 
opbrengst kerkbalans ligt voor de Bosbeskapel wel €3.000,- hoger ten opzichte van 
2019. Deze toename is fantastisch en daar zijn we dankbaar voor. Maar ook hier vallen 
de exploitatieopbrengsten – zoals verwacht door de beperkende coronamaatregelen -  
lager uit door minder zaalverhuur en keukenopbrengsten. 
Als we kijken naar de kosten zien we een daling in de kosten van geldverwerving.  
Evenals de andere locaties verstookte de Bosbeskapel minder energiekosten.  
Opvallend is uiteraard de daling van de kosten voor predikanten (emeritaat ds 
Riemersma) en koster (Rick was tot aan zijn pensioen fulltime in dienst). Hier tegenover 
worden nu uiteraard de kosten voor een pastoraal werker gemaakt. De kosten voor 
klein onderhoud (€12.500,-) en schoonmaak (€3.000,-) zijn het afgelopen jaar hoger. 
Al met al is het een prachtig resultaat, een daling van het jaarlijks tekort met ruim 50%. 
 



 
Shalomkerk 
De Shalomkerk is qua opbrengsten redelijk gelijk gebleven. Wel zien we een lichte daling 
van €4.000 in de opbrengsten kerkbalans.  
De kosten zijn wel flink veranderd het afgelopen jaar, met name in de personeelskosten. 
Ook hier geldt dat het vertrek van ds Nicole Pronk is opgevangen door het aantrekken 
van een pastoraal werker. Het afgelopen jaar is in vergelijking met 2019 meer klein 
onderhoud uitgevoerd. En ook hier geldt dat de Shalomkerk te maken had met minder 
energiekosten. Het resultaat is ook hier echter verheugend: ook hier is het jaarlijks 
tekort met zo’n 50% teruggebracht. 
 
Afrondend 
De boekhouding over vorig jaar is nog niet definitief afgesloten. Deze uitkomsten zijn 
dus nog voorlopig. Maar de tendens is helder: ondanks een jaar waarin we vooral 
digitaal hebben moeten kerken en de gebouwen zo goed als gesloten waren voor 
gebruik door derden, hebben we onze opbrengsten prachtig op peil weten te houden. 
Ieder van u heeft daaraan royaal aan bijgedragen. Waarvoor onze hartelijke dank. De 
vervanging van de predikantsplaatsen door de inzet van pastoraal werkers heeft ons de 
noodzakelijke besparing opgeleverd. Met dit als startpunt zien wij het jaar 2021 met 
nieuw vertrouwen tegemoet. Laten we hopen dat onze gebouwen snel weer helemaal 
open mogen. We hopen u snel te zien. 
 
Mede namens Hans Bergwerff, 
Louise Moerbeek-Petri 


