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Kerkbalans 2023 ‘Geef vandaag voor de 
                               kerk van morgen’ 
 
 
Aan alle gemeenteleden 
 
In bijgevoegde folder kunt u lezen waarom de jaarlijkse actie kerkbalans voor onze 
kerk erg belangrijk is. Op de achterzijde van deze brief is de beknopte begroting voor 
het jaar 2023 afgedrukt. De door het College van Kerkrentmeesters opgestelde 
begroting geeft voor volgend jaar aan dat er ruim vierduizend euro extra nodig is om 
de inkomsten en de uitgaven in balans te krijgen.  
 
Het zijn lastige tijden om een degelijke begroting te maken. Wat zijn de effecten op 
de cijfers zolang we nog te maken hebben met (de gevolgen van) de coronacrisis, 
helaas inmiddels gevolgd door een energiecrisis. Wat wij in ieder geval hopen is dat 
u uw Vaste Vrijwillige Bijdrage blijft voldoen en dat we met een kleine verhoging 
daarvan of door uw gift de begroting sluitend krijgen. U heeft ons in 2022 wat dit 
betreft bepaald niet teleurgesteld. Het was zelfs zo dat in deze vervelende tijden de 
opbrengst van de collecten en de giften niet tegenviel. Dit geeft ons vertrouwen voor 
het nieuwe jaar.  
  
Bij de cijfers voor 2023 gaan wij uit van een aantal aannames. Logisch, daarom heet 
het ook een begroting. Het is echter geen natte-vinger-werk, maar gebaseerd op 
ervaringen uit het verleden en nauwkeurig plussen en minnen. U kunt er dus vanuit 
gaan dat, als die eerdergenoemde ruim vierduizend euro extra er inderdaad komt, 
onze begroting en daarmee ook onze kerk weer in balans zal zijn.  
 
Belangrijk daarbij is dat we dan kunnen blijven investeren in het gemeentepastoraat 
en het onderhoud van ons kerkgebouw. Gelet op de ervaringen van de afgelopen 
jaren verwachten wij dat het tekort kan worden gedekt door de actie Kerkbalans 
2023. Wij rekenen op u! 
 
Het toezeggingsformulier, onder vermelding van uw bijdrage, kunt u in 
bijgaande enveloppe stoppen. Die wordt vanaf 16 januari t/m 26 januari 2023 bij 
u opgehaald. 
 
 
Het College van Kerkrentmeesters van de Groene Tuinkerk 
 
 



 


