
 

 
Actie Kerkbalans 2018: Geef voor je kerk.  
 
 
 
 
Bent u ook zo blij met onze kerkelijke gemeente? 
Een kerk waar we het Woord van God als enige regel van het geloof aanvaarden en daarbinnen en 
heel brede kerk mogen zijn. Een kerk voor jong en oud, voor gezonde mensen en zieken. Voor 
gezinnen en alleen gaanden. Een kerk voor ons allemaal! 
 
Veel mensen zijn betrokken bij onze kerk. Als regelmatige bezoeker van de kerkdiensten, als lid en 
zeer velen ook als vrijwilliger bij de vele activiteiten die georganiseerd worden. 
 
De kerkrentmeesters hebben de taak het financiële beheer in goede banen te leiden. Dit doen zij 
door zorgvuldig met kosten en inkomsten om te gaan.  
De begrootte kosten voor 2018 bedragen € 269.000,-  
De inkomsten zijn voor 2018 begroot op € 243.000,-  
Een tekort voor 2018 van € 26.000,-  
Evenals het tekort van 2017 ter grootte van ca € 25.000,- komt dit ten laste van het vermogen van 
de HGGOP. Op langere termijn is deze situatie onhoudbaar. Als gezonde, bloeiende gemeente 
zouden we dan ook de verantwoording moeten nemen om inkomsten en kosten met elkaar in 
balans te brengen. 
 
Wij willen de start van de  Actie Kerkbalans 2018 aangrijpen om dit onder uw aandacht te 
brengen. Concreet hebben wij hierbij de volgende aandachtspunten: 

- Van alle adressen waar de actie kerkbalans wordt bezorgd ontvangen wij van ca 75% een 
toezegging. Als iedereen meedoet wordt het tekort ruimschoots gedekt! 

- Van alle toezeggingen wordt ca 96% daadwerkelijk betaald. Een prachtige score, maar 
100% is beter. 

- Als u uw toezegging mee laat stijgen met de jaarlijkse prijsstijgingen in Nederland, voor 
2018 1,5% a 2% dan helpt dat ook.  

 
We willen samen kerk zijn.  
Willen we ook samen de lasten dragen? 
We doen een beroep op u om naar vermogen bij te dragen en willen u nu reeds bedanken voor 
uw bijdrage. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 
Hans Planken, voorzitter. 
 
 
 
P.S. Zorg dat het belangrijke werk van onze kerk door kan gaan. Maak uw toezegging voor 2018 
vandaag nog gereed. 


