
‘Geef voor je kerk’
Actie kerkelijke bijdrage 2018

zondag 21 januari - zondag 4 februari 



Personeelskosten (kosters, organisten, 
medewerkers kerkelijk bureau, overige medewerkers)

Verplichte afdrachten aan de landelijke  
kerk (solidariteitskas en quotum)

Kosten kerkdiensten, wijkwerk, 
catechese en jeugdwerk
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Voor 2018 zijn de totale inkomsten begroot op € 926.250,- (inclusief 
bijzondere baten). Een groot deel hiervan komt uit de kerkelijke bijdrage 
(€ 600.000,-). De uitgavenkant is begroot op € 918.030,-. In de 
grafiek ziet u waar procentueel de uitgaven aan besteed worden. 
De complete begroting voor 2018 kunt u terug vinden op de 
website van Hervormd Nunspeet. 

Elk jaar, als wij u benaderen voor de actie Kerkbalans, wordt u uitgenodigd om na 
te denken over de vraag wat onze kerk in Nunspeet voor u persoonlijk en heel 
concreet betekent. Wij hopen dat het voor u een eenvoudige vraag is met een 
duidelijk antwoord. 

Misschien is het de plek waar u getroost 
wordt als er verdriet is. Of juist de 
gemeenschap waar vreugde is als er wat 
te vieren valt. Waar de leden bevraagd 
worden op hun mo tieven. Waar ze 
geïnspireerd worden om voor anderen 
het goede te zoeken. Een plek waar God 
wordt gezocht of gevonden. Het gaat dan 
niet alleen om het kerkgebouw, maar 
vooral om het idee van kerk zijn en de 
plaatselijke gemeente.

Geef voor je kerk
Onze plaatselijke gemeente betekent nog 
veel méér. We zijn op genomen in een 
gemeenschap van mensen die, ondanks alle 
verschillen, meerdere gemeenschappe
lijke zaken belangrijk vinden. Solidariteit, 
ver bonden  heid, zorg en aandacht voor 
mensen, elkaar vasthouden in blijd schap 
en verdriet. Er groeien vaak genoeg ook 
vriendschappen. En de kerk vangt je op 
als je het moeilijk hebt, ondersteunt je bij 

Wat doet de kerk met uw bijdrage?

Waarom vragen wij u om een bijdrage?
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Beheer en administratie  (ledenregistratie, 
accountant, bankkosten, telefoonkosten etc.)

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

Afschrijvingen (gebouwen en inventaris)

Kosten van pastoraat, (predikanten, gastpredikanten, 
pensioenen en overige vergoedingen)
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lichamelijk ongemak en ziekte. Maar ook 
als je leven donker lijkt en je zoekt naar de 
juiste richting, de juiste weg om te gaan. 
Niet alles wat we waardevol vinden, 
kunnen we uitdrukken in geld. Momenten 
van bezinning, vreugde en verdriet zijn 
niet in geld te vertalen.
 
Maar die plek, dat kerkgebouw of wijk
  gebouw, voor velen een centraal punt 
juist bij belangrijke momenten van ons 
leven, moet uiteindelijk wel onderhouden 
worden en aangepast worden als dat nodig 
is door ver anderde ideeën en ander beleid. 
En dan niet alleen de gebouwen zelf, maar 
ook alles wat er organisatorisch bij komt 

kijken. Daarom is er de Actie Kerkbalans.
De actie Kerkbalans is de belangrijkste 
inkomstenbron van onze kerkelijke 
gemeente. Wij bevelen haar van harte bij 
u aan. De bijdrage die u betaalt, wordt 
gebruikt voor de lopende kosten van de 
plaatselijke gemeente 
en ook uw eigen 
wijk gemeente.
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De complete begroting vindt u op
www.hervormdnunspeet.nl/collegevankerkrentmeesters
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©2018 Hervormd Nunspeet. Vragen of opmerkingen? Bel 0341  25 29 03 of mail kerkelijkbureau@hervormdnunspeet.nl

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.

Wie wordt benaderd?
Gemeenteleden die op 1 januari 2018 21 jaar of ouder zijn of in 2018  
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 2018. 

Online toezeggen 
kan ook direct via www.hervormdnunspeet.nl

Kunnen wij op uw bijdrage rekenen?

Verloop van de Actie

22- 26  januari  Bezorging van de toezeggingskaart met acceptgiro,  
antwoordenveloppe en deze informatiebrochure.

29 jan. – 2 feb.  In deze week wordt uw toezeggingskaart weer bij u  
opgehaald. Op de enveloppe staat zoveel mogelijk ingevuld wanneer 
men uw toezeggingskaart komt ophalen. Fijn wanneer u daar rekening 
mee houdt, zodat vrijwilligers niet onnodig hoeven terug te komen. 
De medewerkers kunnen in dezelfde week de opgehaalde enveloppen 
inleveren op het kerkelijk bureau. Tegen 20.00 uur zal op vrijdagavond 
de voorlopige eindstand bekend worden gemaakt. 

4 februari  In de kerkdiensten van zondag 4 februari zal het resultaat van de actie 
bekend worden gemaakt. Ook via het kerkblad wordt u op de hoogte 
gehouden van het uiteindelijke toezeggingsbedrag.


