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Broeders en Zusters, 
 
Als doop,- gast,- of belijdend lid van wijkgemeente de Ontmoeting ontvangt u deze brief. 
 
De kerkenraad heeft in de vergadering van december 2019 in vertrouwen de begroting 2020 
vastgesteld. In diezelfde vergadering spraken we over hete hangijzers. U kent ze wel: van die 
onderwerpen die we het liefst vermijden of uit de weg gaan. 
Actie kerkbalans is voor sommigen zo’n heet hangijzer. Jaarlijks vragen we als kerk van u een bijdrage 
in geld en tijd. Ook in de diensten worden we opgeroepen iets terug te geven van onze overvloed.  
Eten met een lange lepel lukt niet alleen! (preek d.d. 15 dec 2019) 
We merken dat er heel verschillend wordt gegeven. De een heeft en geeft veel, de ander heeft veel en 
geeft weinig. Er zijn gemeenteleden die weinig hebben en toch veel geven. Hoe komt dat?  Leeft de 
kerk wel genoeg? Hebben we als kerkenraad wel goede voorlichting gegeven? Hebben we onze 
kinderen wel verteld dat Jezus’ liefde gratis is, maar dat een levende gemeente geld kost?    
Wat betekent Jezus voor u? Wat is het u waard dat u bij een levende gemeente hoort?  
Wilt u over deze vragen nadenken en uw antwoord praktisch vormgeven in wat u de kerk geeft?  
Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Van onze overvloed. 
 
Binnen de kerkenraad is actie kerkbalans van groot belang. Veel van de plannen zijn afhankelijk van het 
geefgedrag van de gemeente. Nieuwe initiatieven of extra activiteiten kosten geld.  
De kosten voor 2020 zijn met € 43.000 euro gestegen. We zien daarom graag dat we samen de 
kerkbalans met € 43.000 laten meegroeien. 
 
We vragen u: geeft u blijmoedig aan de kerk? Dan bent u te feliciteren; God ziet uw liefdegaven.  
Heeft u veel en geeft u weinig? God houdt van u en vraagt u om een liefdegave voor Zijn dienst.  
Geeft u niet aan de kerk? Weet dat God ook van u houdt.  
 
Voor 2020 vragen we als kerkenraad aan ieder, jong en oud, rijk en minder rijk bedeeld, om blijmoedig 
te geven. God heeft ons verlost van onze schuld. Daar is voor betaald; Hij gaf Zijn eigen Zoon!   
Elke zondag horen we die blijde boodschap en in alle toonaarden Zijn stem en uitnodiging.  
 
We wensen u Gods zegen toe bij het invullen van uw vrijwillige bijdrage. 
 
 
De kerkenraad van wijkgemeente De Ontmoeting 
 
 

  


