
‘Geef voor je kerk’
Actie kerkelijke bijdrage 2020

zondag 19 januari - zondag 2 februari 



 Met deze mooie zin bevelen wij opnieuw 
de actie kerkbalans van harte bij u en jou 
aan. Alles wat wij ontvangen en bezitten, 
hebben we uit de hand van onze goede 
Schepper ontvangen en een deel daarvan 
mogen we aan Hem teruggeven. Dat doen 
we als we voor onze (Zijn) kerk geven. 

20 oC

Het mooie is dat we daar ook gezamen
lijk veel voor terug krijgen. We mogen 
elkaar in een goed onderhouden kerk
gebouw ontmoeten. Dat kan iedere 
zondag zelfs tweemaal. Dat gebeurt 
soms ook door de week tijdens trouw  
of rouwdiensten. In de winter is het er 
zelfs lekker warm. 

Soms heb je het moeilijk en is het fijn om 
even met anderen te praten of een eindje 
met een ander mee te lopen. Een andere 
keer heb je behoefte aan mensen die voor 
je bidden. Er zijn ook mensen die eenzaam 
zijn en een bezoekje van de kerk erg op 
prijs stellen. De predikanten, pastoraal 

werkers en andere gemeenteleden doen 
dat graag.

Elkaar ontmoeten na een kerkdienst 
onder het genot van een kopje koffie 
doet ook altijd goed. Even belangstelling 
voor die ander of even aandacht krijgen. 
Dit kan ook door de week. Voorbeelden 
hiervan zijn running diner en ontmoetingen 
voor gemeenteleden. Dit kan de ene 
keer voor jongeren zijn en de andere 
keer voor ouderen. 

KOFFIE

In de kerk is ook aandacht voor de kinderen 
en jongeren. Dat begint al heel vroeg als 
ze gedoopt worden. Als ze iets ouder zijn 
kunnen ze naar de oppas, kinderneven
dienst, catechisatie of follow me. Ook 
worden er ontmoetingen georganiseerd 
voor tieners.  Ouders vinden het opvoeden 
van kinderen soms moeilijk en daarom 
ontmoeten ouders elkaar en kunnen ze 
met elkaar van gedachten wisselen over 
geloofsopvoeding.

Als gemeente krijg je op deze wijze een 
band met elkaar en kun je vriendschap 
met elkaar delen. Niet alleen via social 
media, maar je mag aandacht voor elkaar 

‘Want het komt al les van U  
en wij geven het U uit uw hand.’



  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, bankkosten, telefoonkosten 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)

hebben en elkaar ontmoeten van face to 
face. Dat is heel waardevol in deze tijd 
waarin mensen (ouderen en ook jongeren) 
ontzettend eenzaam zijn.

Ontmoetingen staan centraal in de kerk. 
God wil ons iedere zondag ontmoeten in 
de kerk. Hij deelt met ons dat Hij Zijn Zoon 
voor ons gegeven heeft. Dat is echte liefde 
en deze liefde willen we graag door laten 
schemeren in onze ontmoetingen met 
anderen. De ander is ook een parel en 
waardevol in Gods ogen. Op deze wijze 
mag de kerk iets betekenen in onze 
individualistische maatschappij.

HELPT U MEE OM DE KERK  
IN STAND TE HOUDEN !

‘ Alle leden zijn geroepen en gerechtigd 
hun gaven aan te wenden tot vervulling 
van de opdracht die Christus aan de 
gemeente geeft (Kerkorde art. IV-2).’

Namens de algemene kerkenraad en 
het college van kerkrentmeesters,
Frans van den Berg en  
Gert van Meulen

Wat doet de kerk met uw bijdrage? 
Voor 2020 zijn de totale inkomsten begroot 
op € 955.900, (inclusief bijzondere baten). 
Een groot deel hiervan komt uit de kerke  lijke 
bijdrage (€ 600.000,). De uitgavenkant is 
begroot op € 1.012.200,. In de grafiek ziet u 
waar procentueel de uitgaven aan besteed 
worden. De complete begroting voor 2020 
kunt u terug vinden op de website. 

De complete begroting vindt u op
hervormdnunspeet.nl/collegevankerkrentmeesters
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Online toezeggen 
kan ook direct via www.hervormdnunspeet.nl

Verloop van de Actie

20- 24  januari  Bezorging van de toezeggingskaart met acceptgiro,  
antwoordenveloppe en deze informatiebrochure.

27- 31  januari  In deze week wordt uw toezeggingskaart weer bij u opgehaald. Op de 
enveloppe staat zoveel mogelijk ingevuld wanneer men uw toezeggings
kaart 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. 

2 februari  In de kerkdiensten zal het resultaat van de actie bekend worden gemaakt. 
Ook via het kerkblad en de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden 
van het uiteindelijke toezeggingsbedrag.
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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 2020 21 jaar of ouder zijn of in 2020 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 2020. 

Kunnen wij op uw bijdrage rekenen?


