
Kerk zijn we samen 
Kerkbalans 2020: In de tweede helft van januari halen 40.000 vrijwilligers  
in 2.000 kerken geld op  voor hun plaatselijke kerk.   
Waarom is mijn bijdrage nodig? 
Giften zijn de enige inkomstenbron van de kerk. De kerk krijgt geen subsidie.  
Kerkelijke activiteiten zijn ‘gratis’, maar niet kostenloos. Alleen door een  
gezamenlijke financiële inspanning kan de kerk blijven bestaan.  
Waar heeft de kerk geld voor nodig? 
1     Voor het onderhoud van de gebouwen, voor salarissen van de  
       betaalde krachten: 
       -   4 predikanten 
       -   3 kosters 
       -   2 administratief medewerkers van het kerkelijk buro  
2     Voor dagelijkse kosten 
3     Voor activiteiten 
4     Voor het werk van de landelijke kerk  
Hoeveel heeft de kerk dit jaar nodig? 
Om te kunnen blijven doen wat we nu doen in onze twee kerkelijke geloofsgemeenschappen en hun kerken is ieder 
jaar € 590.000,- nodig. Dat is € 295.000,- per wijkgemeente. Iedere wijkgemeente heeft ongeveer 1.500 leden.  
Dat betekent per persoon ongeveer € 400,-  
Hoeveel komt er tot nu toe binnen? 
Gemiddeld wordt er nu € 220,- euro per persoon gegeven. Dat betekent dat we ieder jaar € 250.000,- tekortkomen. 
Dat tekort wordt tot nu toe uit de reserves aangevuld. Maar dat kan niet eindeloos doorgaan.  
Dus? 
Het zou ons zeer helpen als u deze brief niet beschouwt als een van de zovele ‘bedelbrieven’ van goede doelen,  
maar eens naar uw bijdrage zou willen kijken. Misschien helpt het daarbij de actie kerkbalans als een ‘offer’ te  
beschouwen. Christus heeft zijn leven voor zijn kerk gegeven. Hij geeft ons het leven ‘om niet’. Wat is de kerk en 
haar missie (de verkondiging van het goede nieuws en hulp aan de medemens) u waard? Wat is het u waard dat er 
ook in de toekomst nog twee plekken zijn waar mensen terecht kunnen? 
 

 
Geef voor je kerk 
Kerk daar sta je 
Met je deuren open 
wagenwijd 
Voor wie trouwen, 
dopen, vieren, rouwen 
Voor wie maar wil 
luisteren naar een woord dat verheft 
naar een onbeduidend verhaal 
van een naaste om een praatje verlegen 
Kerk blijf daar staan 
Ik geef om 
de plek die je biedt
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Alleen door uw bijdrage  
kan de kerk voortbestaan

Als je gebruik maakt van  
faciliteiten, als je bij een club 
wilt horen, kost dat geld.  
Net als een sportclub of de  
bibliotheek. De kerk kan ook 
niet van de wind leven! 
Christine Evertse 

“Het is vanzelfsprekend dat  
ik contributie betaal aan mijn 
orkest. Mijn bijdrage aan de 
kerkbalans is net zo logisch! 
Doet u mee?” 
Ingvild Blikman- van Os  

De Oude Kerk groeit en bruist 
van geloofsenergie. En dat alles 
doen we met elkaar, zonder 
subsidie. Het is belangrijk dat 
we er samen voor zorgen dat 
onze financiën op orde blijven. 
Uw bijdrage daaraan helpt! 
Daarom steun ik actie  
Kerkbalans 2020. 
Hans Koning 

Ik kom graag in de kerk. Het is 
voor mij een plek van ontmoeting 
met God, met mensen van alle 
leeftijden en met inspirerende en 
richtinggevende verhalen. Ik 
vind het heel waardevol dat onze 
kinderen zo'n kerk hebben om in 
op te groeien, om God te leren 
kennen. Daarom draag ik graag 
bij aan actie kerkbalans.  
Maaike Snoep 



Maar de kerk is toch rijk, waarom zou ik dan geven?  
We hebben inderdaad als kerkelijke gemeente gelukkig een behoorlijk vermogen. De verkoop van twee kerk -
gebouwen en een pastorie heeft daaraan bijgedragen. Toch rekenen we ons niet rijk: 
-      Als deze trend zich voortzet, zijn we als kerk over 15 jaar blut.  
-      We hebben buffers nodig voor het onderhoud van de (monumentale) gebouwen en hun inventaris. 
-      De salarissen van de predikanten mogen we niet uit ons vermogen betalen. De landelijke kerk eist dat  
       predikanten betaald worden uit giften van de leden. Als die terug lopen kan het zijn dat als een predikant  
       vertrekt, er geen nieuwe kan worden beroepen of slechts voor een klein percentage.  
-      Als geloofsgemeenschap teren we nu feitelijk op de erfenis van het voorgeslacht. Zo blijft er voor het nageslacht  
       niets over. Het is gezond dat een kerkelijke gemeenschap zelf haar kosten draagt. Zo blijft er geld over om te  
       investeren in projecten die de kerk of de gemeenschap ten goede komen.   
En bezuinigen? 
Ja, dat zou kunnen, maar waarop? De personeelskosten zijn de grootste  
kostenpost. Bezuinigen op kosters of het kerkelijk bureau betekent dat  
vrijwilligers die taken over moeten nemen. Dat blijkt vooralsnog niet te  
organiseren. Het bezuinigen op predikantsplaatsen willen we niet.  
We hechten aan academisch opgeleide predikanten, en voldoende pastorale 
zorg. De gebouwen hebben vaste kosten die structureel zijn.   
Praktisch: 
Geef slim 
Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting. Geeft u 
een periodieke gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. Zo krijgt u van de belastingdienst meer terug.  
U leest hier alles over op kerkbalans.nl   
Richtbedrag 
Als richtbedrag adviseren wij voor volwassenen per persoon 2 à 3 % van het netto-inkomen. Kinderen tot 18 jaar 
willen we als gemeente vrijhouden. U zou kunnen overwegen iets meer te geven uit solidariteit voor die gemeente-
leden die niet kunnen geven. 
 
 

 
 
Als predikant beveel ik (mede namens mijn collega’s) de actie kerkbalans van harte bij  
u aan. De kerk is een unieke gemeenschap, met een unieke boodschap die we in woord  
en daad graag willen delen in onze Voorburgse gemeenschap. Met een gezamenlijke  
inspanning kunnen we dat mogelijk maken. 
 
Ds. Giel Schormans 
 
 

 
 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 
Jan Posthumus 
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Onze kerk in beeld 
Dankzij uw bijdrage ... 
... schonken we dit jaar 40.000 kopjes  
koffie.  
... konden we 3.000 mensen pastoraal  
ondersteunen.  
... hielden we het warm en konden we onze 
stookkosten van € 35.000,- betalen. 


