
Solidariteitskas: 
van gemeenten, voor gemeenten
Kerken uit het hele land dragen bij aan de Solidariteitskas. 
Met een vast bedrag per belijdend gemeentelid per jaar 
ondersteunen gemeenten elkaar om levendig en krachtig 
midden in de wereld te staan.

Aan vernieuwende ideeën ontbreekt het gemeenten niet, 
maar soms wel aan menskracht of geld. Voor hen is er de 
Solidariteitskas. Maar ook specifieke vormen van pastoraat 
zoals het studentenpastoraat en het dovenpastoraat worden 
financieel ondersteund vanuit de Solidariteitskas.

Subsidie aanvragen 
Een gemeente die financiële steun nodig heeft of geld om 
een vernieuwend plan uit te voeren, kan subsidie aanvragen 
bij de Solidariteitskas. 
Meer informatie op www.protestantsekerk.nl/solidariteitskas

Geef aan de Solidariteitskas

“En houd de liefdadigheid en 

onderlinge solidariteit in ere, 

want dat zijn offers waarin 

God behagen schept.” 

Hebreeën 13:16

https://www.protestantsekerk.nl/solidariteitskas/


De gereformeerde Kerk ‘De Ontmoeting’ in Koog Zaandijk 
wordt intensief gebruikt. Behalve voor de eigen kerkdiensten 
en die van andere kerkgenootschappen, ook als repetitie-
ruimte, vergaderlocatie en allerlei kerkelijke en niet-kerkelijke 
activiteiten. Met het oog op verduurzaming wil de gemeente  
overstappen op infraroodverwarming met stroom, die deels  
afkomstig is van de 21 zonnepanelen op het zuiddak. 
Afstappen van het gas draagt bij aan vergroening en de 
energiekosten zijn aanmerkelijk lager dan bij gasverwarming, 
belangrijk bij de huidige verdubbelde gasprijzen. 
 
De grote investering van infraroodverwarming kan de gemeen-
te deels zelf financieren uit extra collecten en besparingen 
door onderhoudswerkzaamheden door eigen vrijwilligers 
uit te voeren. Dankzij een subsidie uit de Solidariteitskas kan 
de gemeente haar plannen verwezenlijken. 
 
De gemeente is blij met de nieuwe verwarmingsinstallatie. 
Omdat infraroodverwarming de mensen (en niet de kerkzaal) 
verwarmt, kan er beter geventileerd worden. Daarmee voldoet 
de kerk beter aan de coronamaatregelen, nemen de verhuur- 
mogelijkheden toe en blijft de kerk zichtbaar aanwezig in het 
dorp. En vooral draagt het bij aan verduurzaming en zorg 
voor de aarde.  
Meer informatie op www.protestantsekerk.nl/solidariteitskas
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