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Waar doen we het van?Geef vandaag voor de kerk van morgen!
Actie KerkbalansOnze begroting voor 2023 in beeld

Hieronder ziet u de begrote inkomsten en uitgaven op hoofdlijnen weergegeven. De Actie 
Kerkbalans vormt zoals u kunt zien het grootste deel van onze inkomsten. Deze worden, net als 
de collecte-inkomsten, jaarlijks 2% hoger begroot. 

Voor 2023 is een tekort begroot van ongeveer € 14.000,=. Dit tekort wordt met name veroorzaakt 
door de verwachte stijging van energielasten.

Bij de uitgaven hebben we daarom de begrote lasten voor ‘Energie’ apart zichtbaar gemaakt. Deze 
zijn begroot op 10.6% van de uitgaven ofwel € 37.000,-.

Inkomsten 2023

Actie Kerkbalans

Solidariteitskas

Collecten

Overig

63,2 %
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17,9%

16,7%

Uitgaven 2023

Jeugdwerk

Pastoraat

Personeel

Kosten gebouwen

Energie

Overige

Belastingtip: Uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans is aftrekbaar van de 
inkomstenbelasting. Bij een eenmalige gift, een gedeelte ervan en bij een 
periodieke gift kunt u alles in uw aangifte meenemen.



Beste gemeenteleden,
Op het moment dat we dit schrijven vraagt een energiecrisis heel veel aandacht. In dit licht roept 
het thema van Actie Kerkbalans 2023 “Geef vandaag voor de kerk van morgen”! de vraag op of 
het geven voor de kerk van morgen zin heeft. Graag leggen we als kerkrentmeesters uit waarom 
dit juist nu meer dan ooit zin heeft.

Als we de krant naast de Bijbel lezen, worden we regelmatig geconfronteerd met de zorg voor de 
jeugd. In onze gemeente 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 samen met de doopouders op ons te nemen.  

Na de coronacrisis is duidelijk geworden dat er veel eenzaamheid is in onze maatschappij onder 
de jeugd maar ook bij ouderen. Zowel in de maatschappij als in onze gemeente mogen we daar 
aandacht voor hebben.  

Naast deze eenzaamheid hebben we zowel in de maatschappij als in onze gemeente ook te 
maken met veel zorg. De psychische klachten nemen toe en we hebben ook te maken met 
mensen in onze omgeving die fysieke klachten hebben. De Bijbelse opdracht die we als gemeente 
van Giessen-Ouderkerk en Peursum hebben om aandacht en zorg voor elkaar, zullen we ter harte 
moeten nemen. We kunnen als gemeente veel vrijwilligerstaken zelf uitvoeren, maar we ontkomen 
er niet aan om ook professionele mensen daarbij in te schakelen. Het is nodig dat we als gemeente 
toegerust worden. Dit gebeurt enerzijds op zondag tijdens de erediensten. Beroepskrachten 
kunnen ook door de week ingeschakeld worden om met gemeenteleden op te lopen 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 als vrijwilliger hiervoor tijd vrij te maken. 
Om elkaar te kunnen blijven ontmoeten is onder andere een kerkgebouw en een predikant nodig. 
Helaas is onze gemeente nog steeds vacant maar we hopen en bidden dat we in 2023 weer een 
herder en leraar mogen verwelkomen.

Om de zorg voor de gemeente goed uit te kunnen voeren zijn ook professionele mensen nodig. 
Dit kost geld. 

Door de energiecrisis en hoge inflatie 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 in de samenleving wordt groter. Dat zal in onze gemeente niet 
anders zijn. Daarom doen we een extra beroep op u die deze extra lasten 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. 

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.

Kunnen wij op uw/jouw bijdrage rekenen? Het uitgangspunt van de Actie 
Kerkbalans 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. 

Hoe kan ik toezeggen?

Digitaal
Van leden waar we een mailadres van hebben, sturen we de info Actie Kerkbalans ook 
per mail. Hierin zit een link die gevolgd kan worden. Ook kunt u eventueel de HGGOP-
app gebruiken. Doet u dit voor zaterdag 4 februari, dan komt er verder niemand langs 
om uw toezegginsformulier op te halen.”

Via de vertrouwde envelop 
Via de vertrouwde envelop met het antwoordformulier. Dat bezorgen wij bij u rond 
23 januari en wordt dan bij u opgehaald tussen 8 en 15 februari. De medewerkers 
waarderen het als uw toezegging dan klaar ligt en zij niet alsnog een keer terug hoeven 
te komen. 

U kunt het ingevulde formulier ook inleveren bij één van de kerkrentmeesters (de 
adressen staan op de website), door de brievenbus doen van “De Oude School” of u 
kunt uw toezeggingsformulier mailen naar akb@hggop.nl.


