
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is de kerk mij waard? 
Op deze vraag zijn veel antwoorden mogelijk. De 

waarde van de kerk is voor iedereen anders. In 

ieder geval is de kerk de plaats waar het christelijke 

geloof wordt beleden. Waar gesproken wordt over 

God en over de mens. Dit gebeurt vanuit het 

Woord van God. 

 
Geloven kun je niet alleen. We belijden de gemeen-

schap der heiligen. Dat krijgt gestalte in de zon-

dagse kerkdiensten, het samen zingen en bidden. 
 

Er zijn ook activiteiten voor jongeren. Verschil-

lende jeugdclubs onder leiding van gemeenteleden 

zorgen voor bezinning en ontspanning. 

Voor volwassenen is er een keer in de twee weken 

een Bijbelkring. Samen wordt een gedeelte van de 

Bijbel bestudeerd. 
 

Momenten van blijdschap en verdriet wisselen zich 

af in het leven. De kerk is er in deze tijden. Om te 

delen in de vreugde en u bij te staan in droefheid.  

We trouwen in de kerk, laten er onze kinderen 

dopen, vieren het Heilig Avondmaal en komen er 

voor een uitvaart. Juist op deze momenten wordt 

de plaats van de kerk zichtbaar. 

 
We mogen met dankbaarheid vaststellen dat velen 

de diensten bezoeken om zo gevoed te worden door 

het Woord van onze God. 

De kerk is de plaats waar God wil werken door Zijn 

Woord en Geest. 
 

 

Wat betekent u voor de kerk? 
De kerk is het waard om je voor in te zetten. Voor 

iedereen om zijn eigen redenen. U kunt veel voor de 

kerk doen. 

Door aanwezig te zijn in de erediensten, door u in 

te zetten als vrijwilliger in het kerkenwerk, waarin 

iedereen naar beste kunnen welkom is, met handen 

en hoofd. 
 

Daar hoort natuurlijk ook uw geldelijke bijdrage 

bij voor de plaatselijke kerk. Hierdoor kan de kerk 

van waarde blijven voor u en voor anderen.  

 
 

Kerkbalans 2015 
De actie Kerkbalans is een belangrijke bron van 

inkomsten voor onze gemeente. Wij bevelen haar 

van harte bij u aan.  

De bijdrage die u betaalt, wordt gebruikt voor de 

lopende kosten van de plaatselijke gemeente: 

- het onderhoud van het kerkgebouw 

- de verwarming en verlichting 

- catechese en pastoraat 

- kerkelijke activiteiten 

Het gaat om al die kosten die gemaakt moeten 

worden om de kerkelijke gemeente levend en vitaal 

te laten zijn, om kerkdeuren te openen, u welkom 

te heten en bij te staan. 

In 2014 konden we met uw bijdrage alle kosten van 

de kerk en het gemeenteleven betalen. Daar zijn we 

u dankbaar voor. 

Daarom hebben we er vertrouwen in dat u ook 

voor het jaar 2015 uw bijdrage wilt leveren. 

Gezien de jaarlijkse stijging van de kosten, is uw 

bijdrage van grote waarde voor onze gemeente. 

 

De opbouw van het gemeenteleven is iets wat de 

kerkenraad zeer ter harte gaat. Met de opbrengst 

van de actie Kerkbalans hopen we voor het 

komende jaar voldoende inkomsten te hebben om 

onze doelen te verwezenlijken. 
 

Inkomsten en uitgaven 
In de begroting gaan we uit van een inkomstenpost 

van € 106.984,- 

Deze opbrengsten zijn onder te verdelen in lande-

rijen, rentes en giften en collectes. 

Landerijen/huren/pacht: € 17.008,- 

Rentes: € 500,- 

Giften en collectes: € 89.976,- 

 

 

De uitgaven zijn begroot op € 106.767,- 

We willen jaarlijks een bedrag reserveren voor het 

onderhoud van de komende jaren. De verwar-

mingsinstallatie bijvoorbeeld zal ook een keer ver-

vangen moeten worden. 

De salariskosten voor onze predikant zijn 

meegnomen in de begroting. Daarnaast zijn er ook 

nog de gewone uitgaven voor preekbeurten, vaste 

lasten, verwarming en verlichting van de kerk, enz. 

De kerkenraad wil graag de benoeming van onze 

predikant uitbreiden zodat hij meer pastorale ta-

ken kan gaan doen. We hopen dat de giften ons 

daarvoor de mogelijkheid biedt. 
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We hebben de uitgaven als volgt begroot: 

Personele kosten: € 55.540,- 

Kerk: € 19.948,- 

Pastorie: € 11.080,- 

Onderhoud: € 20.200,- 

 
 

Uit de opbrengst van de actie Kerkbalans zal ook 

moeten blijken dat de gemeente bereid is hiervoor 

extra bij te dragen. 

Daarom hopen wij dat u naar vermogen bijdraagt 

aan de actie Kerkbalans en ook in de zondagse 

collectes. 

Als richtlijn kunt u bijvoorbeeld aanhouden: mini-

maal 2% van uw netto maandinkomen per maand. 

Uiteraard staat het u vrij wat u als gift wilt geven 

aan de kerk.  

 
Bij deze folder ontvangt u ook een envelop met 

antwoordstrook. U kunt er voor kiezen de envelop 

te vullen met: 

a. Contant geld 

b. de ingevulde antwoordstrook 

Kiest u voor b dan kunt u aangeven welk bedrag u 

de kerk toezegt voor actie Kerkbalans 2015. 

Ook kunt u aangeven of u dit bedrag in één keer of 

in termijnen over wilt maken.  
 

Uitgaven Personele 

kosten 

Kerk 

Pastorie 

Onderhoud 

Het invullen van de antwoordkaart is dus nog 

GEEN machtiging. U zegt de kerk een bedrag toe. 

Maar op de door u gestelde termijnen moet u zelf 

het bedrag overmaken! 

De gesloten envelop zal in week 3 of 4 weer bij u 

worden opgehaald door dezelfde persoon die de 

envelop bij u bracht. 
 

Wij zien met belangstelling uw reactie tegemoet. 

Laten we samen bidden of de Heere onze gaven en 

arbeid wil zegenen opdat steeds meer mensen in 

Doornspijk en omgeving mogen horen, zien en 

belijden dat het leven met God, echt leven is. 
  

Namens het college van kerkrentmeesters, 

L. van Dijk, G. Hop, B. van Loo, 

L. Roozeboom, K. Schaafsma 
 

 

Overige gegevens: 

Adres college van kerkrentmeesters: 

p/a Mezenbergerweg 17,  

8085 ST  Doornspijk 

0341-254603 of 06-20006488 
 

Rekeningnummers: 

NL58FVLB0226 1162 55 t.n.v. college van 

kerkrentmeesters van de hervormde gemeente te 

Doornspijk 
 

 
Contactadres voor de ledenadministratie:  

L. van Dijk 

Laan 33-10 

8071 JG Nunspeet 

0341-26 19 93 

lvandijk@kliksafe.nl 
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