
 

 

 

 Actie Kerkbalans  

21 januari- 5 februari 2017 

MIJN KERK VERBINDT 

Gemeenteavond  

30 januari 2017, 20.00 uur  

Verenigingsgebouw  

Dorpsstraat 43 

 

 

Verbinden is de kernactiviteit van de kerk.  

1) Het jaar 2017 kent vraagstukken. 

Vluchtelingenproblematiek, duurzaamheid, 

vrijheid van meningsuiting. Je vindt er wat van 

of weet zonet nog niet wat wijsheid is in deze 

kwesties. Bijbelse thema’s als 

rechtvaardigheid en eerlijkheid blijken uiterst 

actueel. Hedendaagse vraagstukken, blijken 

oude vragen. Welke beproefde antwoorden 

zijn ermee te verbinden? En: welke vragen 

stelt de samenleving aan vertrouwde 

antwoorden? Verbindingen leggen tussen 

vragen en antwoorden, maar ook: nieuwe 

vragen stellen bij oude antwoorden. Dat is 

kerk zijn anno nu.  

2) De kerk is een bijzonder iets. Nergens in de 

samenleving vind je een groep die bestaat uit 

kinderen, tieners, jongeren, volwassenen en 

ouderen. Rijk, modaal of een minimaal 

inkomen. Speciaal onderwijs of universitair 

geschoold. Studerend, werkloos of 

gepensioneerd. Single, getrouwd of weer 

alleen door het leven of de dood. Bedenk er 

gerust een paar variaties bij, maar in de kerk 

vind je ze. Met elkaar vormen we één 

geloofsgemeenschap. Een verbonden, hechte 

groep.  

3) In de kerk worden behalve 

verbindingen ook verbanden 

gelegd. Het woord verband 

doet zorgzamer en lieflijker aan 

dan het woord verbinding. Je kunt 

met het hoofd verbindingen leggen tussen 

deze wereld en de hogere wereld. Maar het 

hart en de ziel vragen om een liefdevolle 

benadering. In een crisissituatie hecht je meer 

waarde aan een verband. De kerk legt 

verbanden en is er wanneer het leven pijn 

brengt. Levensvragen worden er besproken, 

er wordt gebeden en gezongen. Gehuild en 

gelachen. Meegeleefd en gezorgd. Soms in 

grote woorden, maar ook gewoon met een 

pan soep of een bloemetje. 

U maakt deel uit van kerk en bent met ons 

verbonden. Daarom leggen we u de vraag 

voor: wilt u zich in 2017 ook financieel aan ons 

verbinden? Dat stelt de kerk in staat om haar 

kernactiviteit, het verbinden, daadwerkelijk te 

realiseren! 

Met vriendelijke groet, ds. Arie de Winter 

 

Omdat u lid bent van onze kerkelijke gemeente, 

verzochten wij u bij de actie Kerkbalans 2016 dit te 

laten blijken door uw financiële steun. Wij zijn er 

elk jaar weer dankbaar voor dat veel 

gemeenteleden aan deze oproep gehoor hebben 

kunnen geven,  

Daarom zien wij uw antwoord op Kerkbalans 2017 

ook met vertrouwen tegemoet.  

 

Namens het college van kerkrentmeesters,  

H. Hennipman, voorzitter  

M. Buurman, secretaris 



Verbinding gezocht! 

Al eeuwen lang verbindt de kerk mensen met 

elkaar. Denk maar eens aan de ja-woorden die zo 

vaak klinken in de kerk. Woorden van een leven 

lang verbinden. Daar waar steeds meer mensen 

aandacht en steun nodig hebben, strekken wij 

onze handen naar hen uit. 

De kerk is de plek waar God zich aan ons verbindt 

en, door ons, aan de wereld waarin wij leven. 

 

En nu is het onze beurt om die geschiedenis van 

verbondenheid om te zetten in een toekomst. Om 

ervoor te zorgen dat onze kinderen, kleinkinderen 

en iedereen die in de toekomst op zoek gaat naar 

verbinding, terecht kan in de kerk. 

In een maatschappij waarin steeds meer 

verwijdering lijkt te ontstaan, mogen wij als kerk 

de eenheid blijven zoeken. Daar waar steeds meer 

mensen eenzaam zijn, willen wij deze mensen 

graag opzoeken. Zo verbinden we ons aan de 

maatschappij, aan elkaar en daarmee aan God. 

 

Kerkbalans is er voor om ervoor te zorgen dat dit 

ook financieel mogelijk blijft. Daarvoor hebben we 

uw financiële bijdrage hard nodig. Het geld dat u 

geeft aan Kerkbalans is een investering. Een 

investering in de kerk van nu en de kerk van 

morgen. 

Een investering in uzelf en in de generaties die nog 

komen. 

 

Namens het college van kerkrentmeesters,  

Bram Kruijning 

 

Feiten en cijfers  

Samenvatting begroting 2017 

Lasten  

Pastoraat  

Gebouwen (excl. afschrijvingen)  

Afschrijvingen  

Kosters/organisten  

Catechese/Kerkelijke activiteiten  

Quotum en andere verplichtingen  

Kosten beheer/diversen/reservering 

Onderhoudsvoorziening 

   (toevoeging) 

 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

 

   70.100,--  

   18.100,--  

     1.100,--  

     7.800,--  

     7.200,--  

     5.300,--  

     4.000,-- 

     7.500,-- 

 

Baten  

Actie Kerkbalans (basis 2016)  

Collecten  

Overige opbrengsten levend geld  

Subsidies / oud papier / begraafplaats  

Huur  

Rente 

Onderhoudsvoorziening 

   (onttrekking) 

 

 

 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€  

€ 

 

   36.000,--  

     5.400,--  

     3.600,--  

   11.400,--  

   13.200,--  

   51.500,--  

     2.000,-- 

     

 

Overschot op de begroting €      2.000,--       

 €  123.100,--   € 123.100,-- 

Verdere toelichting op en vragen over deze begroting en de jaarrekening op de gemeenteavond van 30 januari. 

Veel meer dan geld draait onze kerkgemeenschap op de 

arbeid, de inzet, de tijd en de andacht van u zelf. Deze 

staan niet in dit overzicht, maar ze zijn onmisbaar en 

onbetaalbaar. 

Penningmeester van het Colege van kerkrentmeesters: 

Bram Kruijning, Korte Velterslaan 3, 1393 PB Nigtevecht. 

Rekeningnummer College van Kerkrentmeesters van de 

Protestantse gemeente te Nigtevecht: NL30 INGB0000519303

 

De belasting en uw giften 

Denkt u bij het geven van uw gift ook aan de 

mogelijkheid voor belastingaftrek. 

Het drempelbedrag voor gewone giften is 1% van 

uw drempelinkomen met een minimum van € 60. 

Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, 

mag u aftrekken. Het drempelinkomen is het totaal 

van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, 

maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. U mag 

niet meer aftrekken aan gewone giften dan het 

maximum: 10% van uw drempelinkomen. Als u hier 

gebruik van maakt kunt u dus meer aan goede 

doelen geven terwijl u netto niet meer kwijt bent. 

U kunt periodieke giften (bijvoorbeeld: jaarlijks 

gedurende 5 jaar een gift van zelfde hoogte) doen 

met een onderhandse akte van schenking. U hoeft 

de gift niet meer vast te leggen in een notariële 

akte om voor aftrek in aanmerking te komen. 

Deze periodiek giften zijn geheel aftrekbaar en 

vallen niet onder de drempel van normale giften.  

Denkt u in dit kader ook eens aan het gebruik van 

collectebonnen. Hiermee kunt u het boven 

genoemde bedrag aan giften naar de 

belastingdienst aantoonbaar verhogen. 

Collectebonnen (per 20 stuks) kunt u bestellen 

door een x-bedrag naar onze gemeente over te 

maken met vermelding voor welke waarde 

collectebonnen u wilt ontvangen (€0,50, € 1,50 en 

€3,-). De collectebonnen worden bij u 

thuisbezorgd. 

Meer informatie over giften, schenken of nalaten 

en de belastingdienst kunt u vinden op 

www.belastingdienst.nl. 


