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Op het moment dat we dit schrijven 
vraagt de energiecrisis heel veel aan
dacht. In dit licht roept het thema van 
actie kerkbalans de vraag op of het geven 
voor de kerk van morgen zin heeft.

  Als we de krant naast de Bijbel lezen, 
worden we regelmatig geconfronteerd 
met de zorg voor de jeugd. In bepaalde 
(wijk)gemeenten is het een gebruik 
om na de doop een vraag te stellen 
aan de gemeente. Als gemeente 
beloven we dan om de gedoopte 
kinderen in ons midden op te nemen 
en om samen met hen de weg van 
Jezus Christus te leren gaan. Hiermee 
beloven we aan God om de zorg voor 
de jeugd op ons te nemen.

  Na de coronacrisis is duidelijk geworden 
dat er veel eenzaamheid is in onze 
maat schappij en dat gaat onze 
gemeente niet voorbij. Zowel in de 
maatschappij als in onze gemeente 
mogen we daar aandacht voor hebben. 

  Naast eenzaamheid hebben we zowel 
in de maatschappij als in onze gemeente 
te maken met veel zorg. De psychische 
klachten nemen toe en natuurlijk 
hebben we ook te maken met mensen 
in onze omgeving die fysieke klachten 
hebben. We gaan er vanuit dat u deze 
Bijbelse opdracht om aandacht en zorg 
voor elkaar te hebben onderschrijft.

We kunnen als gemeente veel taken zelf 
uitvoeren, maar we ontkomen er niet 
aan om ook opgeleide mensen daarbij in 
te schakelen. Het is nodig dat we als 
gemeente toegerust worden. Dit gebeurt 
enerzijds op zondag tijdens de erediensten. 
Beroepskrachten kunnen door de week 
ook ingeschakeld worden om met mensen 
op te lopen bij individuele zorgen en de 
gemeente toe te rusten. 

Deze taken blijven bestaan ook in tijden 
van secularisatie. In een crisis worden ze 
alleen maar belangrijker. Op ons als 
gemeente rust de taak om het mogelijk 
te maken deze taken  voor zover mogelijk 
 zelf uit te voeren door hier tijd voor vrij 
te maken. Om elkaar te kunnen blijven 
ontmoeten zijn kerkgebouwen en 
predikanten nodig. Om de zorg goed uit 
te voeren zijn ook professionele mensen 
nodig. Dit kost geld.

In deze energiecrisis zijn er mensen die 
financiële zorgen hebben en als gemeente 
hebben we de taak om deze mensen te 
helpen. Dat betekent dat we een oproep 
doen om solidair te zijn. Het verschil tussen 
arm en rijk wordt groter. Dat zal in onze 
gemeente ook het geval zijn. Daarom doen 
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Voor 2023 zijn de totale inkomsten begroot op € 1.085.900, (inclusief bijzondere 
baten). Een groot deel hiervan komt uit de kerkelijke bijdrage (€ 665.000,). 
De uitgavenkant is begroot op € 1.268.513,. In de grafiek ziet u waar procentueel 
de uitgaven aan besteed worden. De complete begroting voor 2023 kunt u terug 
vinden op  hervormdnunspeet.nl/collegevankerkrentmeesters. 

we een extra beroep op u die de extra 
lasten ten gevolge van de hoge inflatie 
wel kunnen dragen. Als u dit jaar bewust 
geeft helpt u uw broeder en zuster die 
het in financiële zin moeilijk hebben. Wat 
mooi als we elkaar op deze wijze kunnen 
helpen om goed samen te kunnen leven.

Bij het opstellen van de nieuwe begroting 
(voor het jaar 2023) werden we bezorgd. 
Kostenverlaging heeft onze hoogste aan
dacht. We zullen opnieuw moeten onder
zoeken welke bezuinigingen nodig zijn.

In Kolossenzen 3 danken Paulus en 
Timotheüs God, omdat Hij het aan mensen 
gegeven heeft dat ze in geloof, hoop en 
liefde leven. Dit geloof draagt vrucht, 
omdat de liefde het welzijn van de ander 
op het oog heeft. Daarom zijn we als 
gemeente primair gericht op investeren. 
Investeren in pastoraat: voortgaande 
verkondiging, zorg voor kinderen, jongeren 
en ouderen. We hopen van harte dat het 
werk in de gemeente in 2023 goede 
voortgang kan vinden. Hiervoor doen we 
op u een beroep. Doet u / jij mee!

Frans van de Berg, voorzitter Algemene Kerkenraad 
Gert van Meulen, voorzitter College van Kerkrentmeesters
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  Personeelskosten (kosters, organisten, 
kerkelijk bureau, overige medewerkers)

  Verplichte afdrachten aan de landelijke  
kerk (solidariteitskas en quotum)

  Kosten kerkdiensten, wijkwerk, catechese 
en jeugdwerk

  Beheer en administratie (ledenregistratie, 
accountant, kerkblad , bankkosten, telefoon  
kosten etc.)

  Lasten kerkelijke gebouwen en pastorieën 
(o.a. onderhoud en energiekosten)

 Afschrijvingen (gebouwen en inventaris)

  Kosten van pastoraat, (predikanten, 
pastorale medewerkers, gastpredikanten, 
pensioenen en overige vergoedingen)

Wat doet 
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Kunnen wij op uw bijdrage rekenen?
Het uitgangspunt van de actie kerkelijke bijdrage is en blijft: geven op basis 
van vrijwilligheid. U moet niet, u mag bijdragen aan uw kerk. De hoogte van die 
bijdrage wordt door u zelf bepaald. 

Daarbij speelt niet alleen het besef van verantwoordelijkheid een rol, maar ook de 
(financiële) situatie waarin u verkeert. De één heeft nu eenmaal meer mogelijkheden dan 
de ander om een groot bedrag voor de kerk uit te trekken. Vraag gerust op het kerkelijk 
bureau naar de richtlijnen of kijk op www.hervormdnunspeet.nl/kerkbalans

Wie wordt benaderd?
Gemeenteleden die op 1 januari 2023 21 jaar of ouder  
zijn of in 2023 21 jaar worden en geregistreerd staan als  
dooplid en belijdende leden van de Hervormde Gemeente 
Nunspeet ontvangen een verzoek tot betaling van de  
kerkelijke bijdrage 2023.

Hoe kan ik toezeggen?
Doe uw toezegging via www.hervormdnunspeet.nl/kerkbalans. Het 
gevraagde registratienummer vindt u onder de barcode op het toezeggings
formulier. Digitaal ontvangen wij uw toezegging graag vóór vrijdag 27 
januari 2023. Dit heeft onze voorkeur.

U kunt uw ingevulde formulier ook inleveren voor vrijdag 27 januari 
2023 in de brievenbus van het kerkelijk bureau, ds. de Bouterlaan 5. 

Lukt het niet digitaal of kunt u uw toezegging niet (laten) bezorgen? Dan 
wordt uw toezegging tussen dinsdag 31 januari en vrijdag 3 februari 
2023 opgehaald. De medewerkers waarderen het als uw toezegging dan 
klaar ligt en zij niet alsnog een keer terug hoeven te komen! 
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