Actie kerkbalans 2019
De waarde van de kerk
De kerk is de plaats waar het geloof in de Heere Jezus Christus wordt
beleden. Vanuit het Woord van God horen we wie God is en wie wij zijn. De
kerkelijke gemeenschap is hierbij onmisbaar. Dit krijgt gestalte in de
zondagse kerkdiensten, activiteiten voor jongeren zoals jeugdclubs en
catechese. Voor oudere gemeenteleden zijn er activiteiten als Bijbelkring en
verdiepingskring. De kerk is er ook op momenten van blijdschap zoals bij een
huwelijk, een doopdienst, het doen van openbare belijdenis. Maar ook in
dagen van verdriet kunt u een beroep doen op de kerk. Dat krijgt gestalte
door pastoraat en eventueel een rouwdienst. In al deze dingen staat het
Woord van God centraal.

Doel van de actie kerkbalans
Veel van deze activiteiten worden gedaan door vrijwilligers. Er zijn echter
ook kosten aan het kerkelijk leven verbonden. We zijn blij een eigen
predikant te hebben die veel werk doet binnen de gemeente. Hij verkondigt
het Woord, geeft leiding aan catechese en kringen en besteedt veel tijd en

aandacht aan pastoraat. Er is huisvesting voor de predikant en zijn gezin en
er is een kerkgebouw te onderhouden. Dat brengt de nodige kosten met zich
mee. In deze folder verantwoorden we wat de geschatte inkomsten zijn en
wat de te verwachten kosten zijn voor het komende jaar. De actie kerkbalans
is bedoeld om de nodige financiële middelen in te zamelen om alles te kunnen
betalen. We zijn dankbaar voor uw bijdrage in 2018. Daar hebben we bijna
alle kosten van kunnen betalen. We hopen op uw bijdrage voor 2019.
Verderop vindt u een berekening voor een mogelijke bijdrage.

Inkomsten en uitgaven
Inkomsten
In de begroting gaan we uit van een inkomstenpost van € 155.100,-. Deze
opbrengsten zijn onder te verdelen in landerijen, rentes en giften en collectes.

Inkomsten
Baten onroerende
zaken
Giften en collectes
Rentes

Baten onroerende zaken: € 22.400,- Rentes: € 2.700,- Giften en collectes: € 130.000,-

Uitgaven
We hebben de uitgaven in totaal begroot op € 166.842,-

Uitgaven
Personele kosten
Kerk
Pastorie
Rentelasten
Onderhoud
Dotatie onderhoudsfonds

Personele kosten: € 98.100,- Kerk: € 20.600,- Pastorie: € 2.700,Onderhoud: € 15.342,- Rentelasten: € 9.100,- Dotatie onderhoudsfonds: € 21.000,-

Hoe hoog wordt uw bijdrage?
We vertrouwen erop dat u naar vermogen bijdraagt aan de actie Kerkbalans
en ook in de zondagse collectes. Het kerkelijk werk kan dan zijn voortgang
vinden. Als richtlijn kunt u bijvoorbeeld aanhouden: minimaal 2% van uw
netto maandinkomen per maand. Uiteraard staat het u vrij wat u als gift wilt
geven aan de kerk.
Rekenvoorbeeld
Baten: € 155.100,00
Lasten: € 166.842,00
Saldo: € - 11.742,Gemiddelde gift Kerkbalans 2018: € 276,37
Om de kosten voor 2019 te kunnen betalen is een gemiddelde gift nodig van
€ 331,66*. Als iedereen zijn gift met € 50,00 verhoogt ten opzichte van 2018,
komen we goed uit.
* Hierbij gaan we er vanuit dat het aantal deelnemers gelijk is aan 2018.

Gegevens actie Kerkbalans 2019
Bij deze folder ontvangt u ook een envelop met antwoordstrook. U kunt er
voor kiezen de envelop te vullen met:
a.

De ingevulde antwoordstrook

b.

Contant geld

Kiest u voor a dan kunt u aangeven welk bedrag u de kerk toezegt voor actie
Kerkbalans 2019. Ook kunt u aangeven of u dit bedrag in één keer of in
termijnen over wilt maken.
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 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.
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