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Geef vandaag 
voor de kerk 
van morgen 
De coronacrisis brengt ons wel in verlegen
heid, maar versterkt ook onze identiteit: 
we zijn geroepen om elkaar lief te hebben 
en om te zien naar een ander.

We werden en worden geconfronteerd 
met het thema “eenzaamheid”. We 
moesten/moeten (gedeeltelijk) in lock
down om de verspreiding van het virus 
tegen te gaan. Mensen in verpleeg
huizen mochten zelfs niet meer bezocht 
worden en werden opeens op zichzelf 
terug geworpen.

Eenzaamheid komt niet alleen maar voor 
bij ouderen. Ook jongeren kunnen heel 
eenzaam zijn. Door de sociale media 
missen ze soms echte vriendschap. 
Vriendschap die geïnteresseerd is in de 
ander en het toelaat om problemen met 
elkaar te delen.

Zo kunnen mensen die een drukke baan 
of leven hebben en aan geld geen gebrek 

hebben, soms toch heel eenzaam zijn. 
Dit kan met zich meebrengen dat je pro
blemen niet kunt delen met collega’s en 
je omgeving. Als je ook nog veel naar het 
buitenland moet voor je werk, ben je 
overdag heel druk met vergaderen en 
bezoekjes. ’s Avonds is er mogelijk nog 
een ‘network meeting’ belegd om de 
informele contacten te onderhouden. 
Eenmaal moe aangekomen op je kamer 
in een hotel word je op jezelf terug
geworpen en kun je niets met een ander 
delen. Eenzaam!

Als antwoord op deze eenzaamheid  
worden we in de kerk geroepen om  
elkaar lief te hebben en naar elkaar om te 
zien. Generaties ontmoeten elkaar en 
daarom heeft de kerk toekomst. Deze 
gemeenschap behoedt ons voor afhaken. 
De kerk heb je nodig om dat te voorkomen. 
Het gaat niet om sociale controle in de 
kerk, maar we letten op elkaar uit liefde. 
Levenslang geloven houd je alleen samen 
vol zo leren we in de kerk. We weer
spiegelen hiermee de trouw van God. 

We worden een paar keer per week in en 
door de kerk stilgezet om te zien wat nu 
echt belangrijk is. Je leert om anderen te 
zien door de ogen van Jezus Christus. 
Alleen voor de zegen zou je al naar de 
kerk gaan. We worden genadig op ons 
nummer gezet en leren de Nummer Eén 
te volgen. Het gaat in de kerk niet over 
oplossen (van alle problemen), maar 
over verlossen. 
De kerk mag een ontmoetingsplek voor 
mensen van verschillende leeftijden en 

* De 95 stellingen op www.daaromzijnwekerk.nl/ zijn de inspiratiebron voor deze tekst.

https://www.daaromzijnwekerk.nl/


achtergronden zijn en daar ontdekken we 
wat de Bijbel ons vandaag te zeggen heeft. 
We gaan naar de kerk om op adem te komen 
en halen er adem. In de wereld wordt ons 
de adem altijd weer afgesneden. We zoeken 
er naar antwoorden op vragen van deze 
tijd. In de onrust van het leven is de kerk 
een oase van rust en stabiliteit, van liefde 
en hoop. In de kerk streven we niet naar 
perfectie, maar naar passie. De ware 
schat van de kerk is het heilig Evangelie 
van de heerlijkheid en de genade van God.
 
In de kerk mogen we elkaar stimuleren om 
moed te houden. We mogen weten dat de 
Heilige Geest de ledematen van Christus’ 

Lichaam achter de schermen verbindt. 
Kerkzijn is nooit vrijblijvend; een eredienst 
zet mensen in beweging om in het volle 
leven met God en anderen in verbinding 
te staan.

Christus heeft voor ons geleden en is voor 
ons gestorven. Hij heeft er voor gezorgd 
dat er toekomst is. Daarom mogen we 
geven voor de kerk van morgen! 
Doet u / jij mee!

Frans van de Berg  
voorzitter Algemene Kerkenraad
Gert van Meulen  
voorzitter College van Kerkrentmeesters

Wat doet de kerk met uw bijdrage? 
Voor 2021 zijn de totale inkomsten begroot op € 976.900, (inclusief bijzondere 
baten). Een groot deel hiervan komt uit de kerke  lijke bijdrage (€ 620.000,).  
De uitgavenkant is begroot op € 1.033.000,. In de grafiek ziet u waar procentueel  
de uitgaven aan besteed worden. De complete begroting voor 2021 kunt u terug 
vinden op hervormdnunspeet.nl/collegevankerkrentmeesters. 
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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, 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)

http://hervormdnunspeet.nl/college-van-kerkrentmeesters
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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.

Wie wordt benaderd?
Gemeenteleden die op 1 januari 2021 21 jaar of ouder zijn of in 2021 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 2021. 

Toezeggen in corona-tijd?
In verband met de huidige situatie rondom corona, proberen  
we de contact momenten voor onze medewerkers zoveel  
mogelijk te beperken. Hoe kunt u hieraan meewerken?

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 29 
januari 2021. Dit heeft onze voorkeur.

U kunt uw ingevulde formulier ook inleveren voor vrijdag 29 januari 
2021 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 2 en vrijdag 5 februari 2021 
opgehaald. De medewerkers waarderen het als uw toezegging dan klaar 
ligt en zij niet alsnog een keer terug hoeven te komen!  

Scan de code G

mailto:kerkelijkbureau@hervormdnunspeet.nl
http://www.hervormdnunspeet.nl/toezegging2021

