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           Middelburg, 17 januari 2022 
Beste broeder/zuster,  
 
Elk jaar vindt binnen de PKN de Actie Kerkbalans plaats en daarmee ook in onze wijkgemeente. Dit jaar 
met als thema: Geven voor de Ontmoeting van morgen. Aangezien u deel uitmaakt van Wijkgemeente 
De Ontmoeting, willen wij u hier met deze brief ook bij betrekken. 
 
Elk jaar doet de Kerkenraad een beroep op u voor het leveren van een vrijwillige financiële bijdrage. 
Deze bijdragen samen vormen de belangrijkste inkomstenbron voor onze kerkelijke gemeente. Voor 
een korte toelichting op de cijfers zie de bijgevoegde folder. 
 
De kerkenraad heeft in de vergadering van 9 december 2021 de begroting voor 2022 vastgesteld in 
het vertrouwen dat, ook in deze verwarrende tijden, God niets uit de hand loopt.  
 
Nu draait het in de kerk niet in eerste instantie om geld maar het is wel nodig om de kerk draaiende te 
houden. De pastorale zorg, de (digitale) kerkdiensten, het jeugdwerk, de overige bijeenkomsten, het 
kerkgebouw, etc. etc. Deze onderdelen staan uiteindelijk allemaal in het teken van de relatie met God. 
Maar ze kunnen niet gerealiseerd worden zonder geld. En daarom doen wij een beroep op u om (naar 
draagkracht) te geven van wat u uit Zijn hand hebt ontvangen om zo de dienst aan de Heere God 
mogelijk te maken!  
 
Van een vrijwillige bijdrage om de tempeldienst in stand te houden is al sprake ten tijde van Ezra toen 
hij (na de voltooiing van de tempel) naar Jeruzalem trok (Ezra 7:16). Aan welk bedrag denk je dan bij 
het bepalen van de hoogte van je vrijwillige bijdrage? Als richtlijn kun je hiervoor nemen 1,5 tot 2% 
van het netto (gezins-)inkomen. Maar of dat mogelijk is, is uiteraard aan uzelf. Elke financiële bijdrage 
is welkom. En wie meer kan of wil geven vult daarmee aan wat een ander (tijdelijk) minder kan bijdra-
gen. We kennen daarnaast ook heel veel leden die als vrijwilliger een bijdrage leveren binnen de ge-
meente door het verlenen van technische, administratieve of sociale ondersteuning, het leiden van 
clubs of het schoonmaken van de kerk. Dat stemt ons tot grote dankbaarheid en is wat het kerk-zijn 
tekent: samen bijdragen aan de opbouw en uitbreiding van Gods gemeente vanuit onze wijkgemeente.    
 
Bij deze brief vindt u een antwoordkaart. Deze kunt u gebruiken om aan te geven hoeveel en hoe u 
wilt bijdragen. Stuur uw antwoordkaart in elk geval in, dus ook als u niet kunt of wilt bijdragen. Heeft 
u zelf hulp of gebed nodig, laat ons dat dan weten, want ook dan staan wij als gemeente voor u klaar. 
 
Evenals vorig jaar hopen wij dat we in 2022 elkaar weer snel in de kerk (of op Bijbelkring) mogen ont-
moeten, om samen God te loven en te prijzen voor het vele dat wij uit Zijn hand ontvangen.  
 
We zien uw reactie met hoopvolle verwachting tegemoet en wensen u de zegen en leiding van God bij 
het invullen van de antwoordkaart. 
 
Namens de kerkrentmeesters van Wijkgemeente de Ontmoeting,  C. Jacobse 


