Het contante geld: De kerk in of de kerk uit?
Eén van de kerntaken van het college van kerkrentmeesters is volgens de kerkorde het
“zorg dragen voor de geldwerving”. Zeker in het begin van het jaar kan dan gedacht
worden aan het organiseren van de Actie Kerkbalans in de plaatselijke gemeente. Daar is
de afgelopen tijd voldoende aandacht voor geweest in ons maandblad. Nu willen we even
de aandacht vestigen op het geld zelf. In vroeger tijden werd er gecollecteerd met “de
collectezak aan de stok”. In de meeste kerken zijn deze voorwerpen tegenwoordig alleen
nog als decoratie aan de muur aanwezig. Daarnaast is het contante collectegeld al binnen
veel kerkgemeenschappen vervangen door collectebonnen of collectemunten. Dit heeft
tot voordeel dat het diefstalrisico beduidend afneemt, terwijl het ritueel van geven in de
kerk als wezenlijk onderdeel van de eredienst toch in stand blijft. Zeker in een tijd waarin
het gebruik van contant geld toch aanmerkelijk minder wordt, is het goed om eens na te
denken over alternatieven die op dit gebied beschikbaar zijn en die daarnaast ook
toepasbaar zijn binnen een kerkelijke gemeente.
Webshop
Om eens kennis te nemen van de ontwikkelingen die zich voordoen op het gebied van
“kerkelijk betalingsverkeer” gingen we in gesprek met de buitendienstmedewerkers Prins
en Boer van de Stichting Kerkelijk Geldbeheer. Genoemde stichting heeft een product,
genaamd SKG Collect, dat beschikbaar kan worden gesteld via de website van de
plaatselijke gemeente. Het product is vergelijkbaar met een webshop waar artikelen te
koop zijn. Zo is het mogelijk om collectebonnen te bestellen, die online via IDEAL kunnen
worden afgerekend. Na het plaatsen van de bestelling kunnen de collectebonnen via de
post worden thuisbezorgd. Daarnaast is het mogelijk om boeken, cd’s en bijvoorbeeld
actieartikelen zoals oliebollen voor het goede
doel te bestellen. Maar ook de financiële
bijdrage kan op deze wijze worden gedaan.
Dit kan betrekking hebben op de bijdrage
voor Kerkbalans, de solidariteitskas, het
restauratiefonds en iedere andere financiële
actie die denkbaar is. Ook is het mogelijk om
toezeggingen via dit systeem te ontvangen,
die desgewenst ook weer digitaal kunnen

worden verwerkt in de bijdragenadministratie van LRP of van Scipio. Er is tevens als
aanvulling een zogenoemde “Kerkgeldapp” beschikbaar die kan worden gedownload via
de App Store of Google Play. Met deze app kun je via je smartphone in een handomdraai
je kerkelijke bijdrage overmaken. Enige tientallen kerkelijke gemeenten maakt al gebruik
van SKG Collect en naar alle waarschijnlijkheid zullen in de toekomst nog meerdere
kerkelijke gemeenten hierbij aansluiten.
Collecte-apps
Wat betreft die collecte- of kerkgeld-app: er zijn meer aanbieders die zich met een
dergelijke app richten op de kerkelijke markt. De Protestantse Gemeente Amsterdam
onderzoekt momenteel de mogelijkheden, voor- en nadelen en kosten van een aantal
apps. Hier komen we in een later nummer van Kerkbeheer op terug.
Pinzuil in de kerk
Momenteel loopt er een pilot in de Goudse Sint Janskerk (jawel, de kerk met die
beroemde gebrandschilderde ramen) met een zogenaamde “Pinzuil”. Met dit apparaat
kunnen bezoekers in de kerk met hun pinpas digitaal geld doneren ten gunste van het
kerkgebouw of ten behoeve van het vluchtelingenwerk. Zowel pinnen als contactloos
betalen is mogelijk. Het apparaat kan worden gezien als een moderne digitale versie van
een offerblok. Voor het geven van een gift kan worden gekozen uit een aantal vaste
bedragen. Als de pilot, die nog met een jaar is verlengd, een succes blijkt te zijn, kunnen
ook andere kerken die jaarlijks vele toeristen
ontvangen de aanschaf van een pinzuil overwegen.
Vooralsnog is deze pinzuil alleen inzetbaar voor de
toeristen die de kerk bezoeken en niet voor de
collecten tijdens de erediensten.
Mobiel pinnen
Voor incidentele grote inzamelingsacties kunnen
kerkelijke gemeenten gebruik maken van mobiele
pinapparaten die ook voor een beperktere periode te
huur zijn en relatief eenvoudig in gebruik. Een bedrijf
als Pintip biedt deze apparatuur aan. Denk hierbij aan
toepassing tijdens de jaarlijkse verkoopdag of
rommelmarkt. Aangezien steeds meer mensen minder
contant geld op zak hebben, is dit juist een uitkomst. Denk bijvoorbeeld aan de verkoop
per opbod. De hoogste bieder kan direct afrekenen. Bij aanschaf van deze apparatuur
biedt SKG overigens een subsidie van vijftig procent aan op de aanschafprijs.
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