
 
 
 
 
 

 
 
 
 Giessen-Oudekerk, 10 april 2018 

Actie Kerkbalans 2018: Geef voor je kerk. 
 
Beste Gemeenteleden,  
 
De Actie Kerkbalans is weer uitgevoerd.   
Afgelopen 9 februari mochten we de enveloppen in ontvangst nemen.  
Intussen zijn deze verwerkt en het leek ons goed u op de hoogte te stellen van de voorlopige 
uitkomst. 
 
Aantal aangeschreven leden:    ca 850. 
Aantal adressen:     ca 680. 
Aantal retour ontvangen enveloppen:   ca 550** 
Toezeggingen als percentage van de begroting: ruim 90%. 
 
** het verschil tussen het aantal aangeschreven-aantal retour ontvangen is ca 300. Dit komt voor een groot deel 
omdat per gezin de bijdrage in 1 enveloppe wordt geretourneerd. Maar ook omdat leden ervoor kiezen gewoon hun 
bijdrage rechtstreeks over te maken. 

 
Bij het in ontvangst nemen van de enveloppen zijn opmerking over de looplijsten en de bezochte 
adressen genoteerd. In een aantal gevallen gaat het om leden die wensen te worden 
uitgeschreven of er niets meer mee te doen. Deze gegevens zijn geregistreerd en overhandigd aan 
de kerkenraad met het verzoek hieraan aandacht te geven. 
 
De toezeggingen bedragen intussen ruim 90% van de begroting. We zijn hier blij mee. Maar, we 
zijn er nog niet. Er zijn leden die hun toezegging of bijdrage nog zullen inleveren. 
Er zijn ook leden die niet willen bijdragen of niet reageren op het verzoek. Deze leden willen wij 
een brief sturen en hen erop attent maken en vragen, hoewel zij niet verplicht zijn een financiële 
bijdrage te geven, dit alsnog te willen overwegen.  
 
We willen samen kerk zijn.  
Dan willen we toch ook samen zorgen dat de middelen er zijn om alle voorzieningen in stand te 
houden?  
 
Allen weer hartelijk bedankt voor uw inzet en bijdrage voor de Actie Kerkbalans 2018. 
En wilt u ons nog iets laten weten, mail dan aan actiekerkbalans@hggop.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 
Hans Planken, voorzitter. 
 


