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                   Wat is Kerkbalans 

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van 
verschillende kerken. Jaarlijks vragen ze 
hun leden in de tweede helft van januari 
een financiële bijdrage te leveren aan hun 
eigen plaatselijke kerk. De kerk krijgt geen 
subsidie. Onderhoud van het gebouw, het 
personeel en missionaire en 
maatschappelijke projecten kosten geld. 
Daarom is er de Actie Kerkbalans. 

De kerk is een plek waar we het geloof met 
elkaar delen. Waar we rust en verdieping 
vinden en God ontmoeten. Het is een plek 
waar we omzien naar elkaar. En waar we 
zorgen voor de mensen in de samenleving 
die onze steun nodig hebben. Daarmee is 
de kerk van grote betekenis!  

 

          
 

 

 

Hoeveel geeft u? 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  
 

                           
 
Dankzij uw bijdrage aan Kerkbalans 2022: 
 
… konden we het salaris van onze 
    predikant en pastoraal werker betalen; 
… kregen onze kosters, organisten en 
    gastpredikanten de vergoedingen waar zij 
    recht op hadden; 
… werd ons kerkgebouw verwarmd en 
    verlicht en konden verzekeringspremies 
    worden voldaan; 
… werden er bloemen en kaarten bezorgd bij  
    gemeenteleden die extra aandacht 
    verdienden; 
… hebben we alle zondagen na de dienst 
    gezellig met elkaar koffie kunnen drinken; 
… kon er voor de liturgie en het liturgisch 
    centrum bijzondere aandacht zijn. 
 
Uw bijdrage in 2023 Ook in 2023 zullen we blijven 

investeren in het pastoraat, het levendig houden van 

onze gemeente en het onderhoud van ons 

kerkgebouw. We vragen u na te denken over de 

vraag hoeveel u kunt bijdragen om dit mogelijk te 

maken en de begroting van onze kerk in balans te 

houden.  Bij voorbaat dank voor uw bijdrage!     
  



  

 

 

Kerk-zijn         Kerkgang 
 
Naast het hebben van voldoende financiële 
middelen en voldoende vrijwilligers is het 
voor onze Groene Tuinkerk ook van belang 
dat er op de zondagen voldoende leden zijn 
die de erediensten bezoeken. Die vormen 
namelijk, zoals men dat vroeger zei, ‘het hart 
van de gemeente’. De tijd ligt gelukkig ver 
achter ons dat in onze kringen van huis uit de 
nodige druk, met verwijzing naar teksten in 
Hebreeën (10:25 en 13:7), werd uitgeoefend 
om de diensten, toen nog twee per zondag, 
te bezoeken. Bij velen ontbrak toentertijd 
dan ook de positieve motivatie, met alle 
gevolgen van dien. Wat de motivatie van de 
huidige kerkgangers is zal per persoon 
verschillen, maar dat het woord ontmoeting 
bij velen een belangrijke rol speelt is wel 
duidelijk.  
 

       
 

 

 

Houd elkaar vast! 

Onze zondagse erediensten worden altijd 
goed voorbereid. Zeker rond de kerkelijke 
hoogtijdagen doen de leden van de 
liturgiecommissie er alles aan om een mooie 
liturgische schikking te verzorgen en die 
helder toe te lichten. Verder mogen we blij 
zijn met onze organisten en met het koor 
‘De Zaaiers’. Wie overigens suggesties heeft 
om onze diensten ook voor een breder 
publiek aantrekkelijker te maken wordt 
hierbij uitgenodigd die via de mail kenbaar 
te maken. We zijn blij met onze trouwe 
groep kerkgangers waardoor het mogelijk is 
de diensten ook thuis te volgen via YouTube 
of  

                

Elkaar vasthouden kan alleen samen 
 
Zonder kerkgangers geen kerk. De 
toekomst van onze gemeente hangt niet 
alleen af van de vraag of er voldoende 
financiële middelen en voldoende 
vrijwilligers zijn. Vandaar in deze flyer 
niet alleen een vraag om geld, maar ook 
om mensen die bereid zijn om op een 
andere manier bij te dragen aan 
‘De kerk van morgen.’ 
 

 
 
 
Website:    www.groenetuinkerk.nl 
Mailadres: groenetuinkerk@gmail.com 

 

ANBI-nummer: 002534782        
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