Geef vandaag voor
de kerk van morgen
vanaf zondag 16 januari 2022

Geef vandaag
voor de kerk
van morgen
andere gemeenteleden is ontzettend
belangrijk, omdat je dan na afloop van de
dienst met elkaar dingen kunt delen.

Ook voor het jaar 2022 is het thema
“Geef vandaag voor de kerk van morgen”.
De vraag waarom zou je dat doen, hoor
je steeds meer in onze tijd. Dat heeft
immers geen zin. De ontkerkelijking gaat
door en corona heeft ons geleerd dat we
niet meer bij elkaar hoeven te komen.
Je kunt toch inspiratie ontvangen op
digitale wijze voor wie dat wil.
Toch heeft het zin om actief bij de kerk
te blijven. De kerk is in Gods Hand. Maar
wij allen hebben een belangrijke taak om
bij te dragen. Dat is ook nodig om de kerk
in stand te houden. In de kerk kom je
immers thuis bij God en mensen die net
als u/jij van de overvloedige genade van
God mogen leven. De ontmoeting met
God is heel belangrijk. We geloven dat dit
mag gebeuren door het lezen van de
Bijbel en de uitleg daarvan. Samen lees
je de Bijbel en probeer je de woorden
eigen te maken. De ontmoeting van

Tijdens de dienst mag je samen zingen
en God groot maken. Het gemis is groot
als je niet samen kunt danken en bidden
voor elkaar en voor deze wereld in nood.
In de kerk hoor je ‘houd moed en houd
vol’ en dat dit werkelijk ergens op gebaseerd is.
In de kerk horen we dat Christus in deze
wereld kwam om te lijden aan het kruis,
gestorven en begraven is, maar ook dat
Hij is opgestaan. Alle machten heeft
Hij overwonnen en we leren om alle
problemen in Zijn doorboorde handen
te leggen. We ontvangen moed in Zijn
volbrachte werk, omdat we elkaar voor
mogen houden dat Hij aan de rechterhand van God zit en Hij voor ons bidt. Hij
regeert niet alleen de kerk, maar heel de
cosmos. We mogen uitzien naar het
Nieuwe Jeruzalem.
We leren ook dat kerk-zijn nooit vrijblijvend is. Een eredienst zet mensen in
beweging om in het volle leven met God
en anderen in verbinding te staan. In de
verbinding met God mogen we leren om

alles met Hem te delen en door de liefde
van Christus leren we om naar elkaar om
te zien. Door de ogen van Christus zien we
de medemens. Oog en hart voor onze
naaste.
Door genade mogen we weten dat de
toekomst van God is en zolang God ons
hier het leven geeft mogen we ook in
2022 het samen kerk-zijn vorm en inhoud

geven. God houdt ons vast en van daaruit
investeren we in het omzien naar elkaar
en in het van betekenis zijn voor onze
omgeving.
Daar hebben we uw steun bij nodig! We
mogen daarom een dringend beroep op u
doen voor een financiële bijdrage.
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 2022 zijn de totale inkomsten begroot op € 1.046.000,- (inclusief bijzondere
baten). Een groot deel hiervan komt uit de kerkelijke bijdrage (€ 660.000,-).
De uitgavenkant is begroot op € 1.081.000,-. In de grafiek ziet u waar procentueel
de uitgaven aan besteed worden. De complete begroting voor 2022 kunt u terug
vinden op 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 2022 21 jaar of ouder zijn of in 2022 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 2022.

Toezeggen in corona-tijd?

Scan de code
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bij voorkeur
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2.
zelf
inleveren

3.
laten
ophalen
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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 28
januari 2022. Dit heeft onze voorkeur.
U kunt uw ingevulde formulier ook inleveren voor vrijdag 28 januari
2022 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 1 en vrijdag 4 februari 2022
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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