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Beste broeder/zuster,  
 
Aan het begin van elk jaar versturen de kerkrentmeesters brieven in het kader van de Actie Kerkbalans 
binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Zo ook in onze gemeente. Het thema voor dit jaar is 
een vervolg op dat van vorig jaar: Vandaag geven voor de Ontmoeting van morgen. Daar willen wij ook 
u bij betrekken. 
 
Als gemeente mogen we terugzien op een jaar waarin we veel zegen hebben ontvangen van God, onze 
Vader. Hij laat niet los wat Hij begonnen is. In dat vertrouwen doen wij een beroep op u voor een 
financiële vrijwillige bijdrage. Deze bijdragen samen vormen de belangrijkste inkomstenbron voor 
onze kerkelijke gemeente, aangevuld met de opbrengsten van de collecten voor het gemeentewerk. 
Zie voor een korte toelichting de begrote inkomsten en uitgaven in de bijgevoegde folder. 
 
Die cijfers laten zien wat er dit jaar nodig is voor onder andere het pastoraat en de salarissen van de 
voorgangers maar ook voor huisvesting, jeugd-, gemeente- en ouderenwerk. Met elkaar hebben we 
de verantwoordelijkheid om te zorgen voor voldoende middelen om het gemeentewerk door te laten 
gaan. Als richtlijn is aan te geven 1 ½ - 2% van het netto (gezins-)inkomen.  
 
Maar niet alleen de kerk staat voor financiële uitdagingen. Zeker in deze tijd kan dat ook voor u gelden. 
Om die reden willen wij aangeven, met verwijzing naar 2 Kor. 8:12, dat als u bereid bent mee te doen, 
niet wordt verwacht dat u geeft van wat u niet hebt, maar van wat u hebt.   
Elke financiële bijdrage is welkom. En wie meer kan of wil geven vult daarmee aan wat een ander 
(tijdelijk) minder kan bijdragen. We kennen daarnaast ook heel veel leden die als vrijwilliger een bij-
drage leveren binnen de gemeente door het verlenen van technische, administratieve of sociale on-
dersteuning, het leiden van clubs of het schoonmaken van de kerk. Dat stemt ons tot grote dankbaar-
heid 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. 
 
We zien uw reactie met hoopvolle verwachting tegemoet en wensen u de zegen en leiding van God bij 
het invullen van de antwoordkaart. 
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