Geef voor uw kerk
Geloof is gratis, de kerk niet. Het had de slogan van de Actie Kerkbalans kunnen
zijn. Geloof is onbetaalbaar. Niet in geld uit te drukken.
Je zou willen dat dat voor de kerk ook geldt. Dat uw
geloofsgemeenschap pro Deo functioneert. Geloof in
God en de behoefte aan geld gaan niet goed samen,
lezen we in de Bijbel al.
De nuchtere feiten zijn hard. Een kerk kost geld. Reken
maar uit: De erediensten, de vele activiteiten, de
verwarming, de verlichting, koffie, personeelskosten,
pastorale en missionaire projecten. Het zijn kosten die
gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden en
u en vele anderen welkom te heten.

Actie Kerkbalans 2019
Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de één
is het dat markante gebouw in de stad, voor de ander een gemeenschap van
gelovigen. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning
komt. Waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om een kaarsje aan
te steken als u daar behoefte aan heeft. De plek waar u kunt ontmoeten.
We mogen ons gelukkig prijzen dat er in onze PGG een grote betrokkenheid is. Dat
zien we o.a. terug in het kerkbezoek, vrijwilligerswerk en het omzien naar elkaar.
Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Tegelijkertijd
moet dat centrale punt op belangrijke momenten wel
onderhouden worden. Uw kerk kost geld.
Om deze kosten te kunnen betalen, bestaat de jaarlijkse

Hieronder ziet u hoe de kosten ongeveer verdeeld zijn.

Kosten PGG (%)
6 41

Salarissen
Gebouwen

17

Afdrachten
71

Administratiekosten
Overige kosten

Hoe kunt u meedoen?
 U kunt toezeggen via een loper die aan uw deur komt of
 U kunt toezeggen via internet

Hoe bepaalt u uw bijdrage?
Praten over geld is nooit makkelijk. Zeker wanneer het gaat om het vragen van
een bijdrage. Toch doen we dat nu heel bewust.
We hebben uw toezegging en bijdrage heel hard nodig om kerk te kunnen zijn.
Er zijn bouw en verbouw plannen waarover binnenkort een besluit genomen moet
worden. Daarnaast willen we blijven investeren in onze beroepskrachten zoals de
voorgangers.
Wanneer elke gemiddelde betaler € 380,- per jaar bijdraagt dan is er geen tekort!
In 2018 was het gemiddelde: € 325,- …..
Voor sommigen is € 5 per maand al veel, terwijl we dankbaar vaststellen dat
anderen in staat zijn € 100 of meer per maand geven. Daarom vragen wij
nadrukkelijk om naar draagkracht te geven. Met u doen bijna 1400 betalers mee.

In de bijlage wordt uitgelegd hoe u dat kunt doen

We gebruiken één rekeningnummer voor Kerkbalans voor de gehele Protestantse
Gemeente Gorinchem, namelijk:
NL72 RABO 0373 7200 68 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Gorinchem inzake VB

Kerkbalans en de belastingdienst
Uw bijdrage aan Kerkbalans komt in aanmerking voor volledige(!) belastingaftrek.
In de bijlage staat beschreven onder welke voorwaarden!

Wijkgemeente
Dalem/Gorinchem-Oost
Missionaire wijkgemeente
Als Dalem/Gorinchem-Oost willen we
graag een missionaire wijkgemeente
zijn, toegankelijk voor iedereen. Ook
voor mensen die niet direct iets met
de kerk hebben. Naast de diensten
op zondag organiseren we met
regelmaat ook andere activiteiten
voor de wijk. Voorbeelden hiervan
zijn het Kerst-Wandel-Theater, de
Kerkproeverij en Samen Eten.
Als het financieel haalbaar is, kunnen we in de toekomst zelfs een eigen
kerkgebouw in de wijk realiseren om nog meer zichtbaar aanwezig te zijn.
Dit functionele kerkgebouw kan dan gebruikt worden voor activiteiten die zowel
door onszelf als door wijkbewoners worden georganiseerd.

“Kerk vóór & ín de wijk”
Financieel zelfstandig
Financiële zelfstandigheid is een belangrijk item in onze gemeente. Kerkbalans is
hiervoor het belangrijkste instrument. Met de 4 wijkgemeenten van de
Protestantse Gemeente Gorinchem (PGG) hebben we een gezamenlijke
verantwoordelijkheid om financieel gezond te zijn én te blijven.
Ons streven -als volwaardige wijkgemeente- is dat we financieel sterk genoeg zijn
om de kosten van onze wijk Dalem/Gorinchem-Oost te dragen.
Alleen op die manier kunnen we Dirk Ophoff als fulltime
predikant behouden en hebben we de mogelijkheid om onze
missionaire activiteiten verder invulling te geven.

Een aantal weetjes:
 De leden van onze wijk betalen elk jaar ongeveer
het toegezegde bedrag. Dat werkt erg prettig, want
hierdoor kunnen we een goede inschatting maken
van de inkomsten. Natuurlijk mag u ook altijd meer
geven dan dat u heeft toegezegd, want hier
verkleinen we het begrotingstekort mee.
 Het grootse gedeelte (ca. 70%) van de uitgaven in onze wijk is nodig om
onze predikant te kunnen betalen.
 Het aantal actieve leden vermindert jaarlijks (in onze wijk & PGG-breed).
We moeten dus meer geld opbrengen met minder mensen.
 Wij schrijven “betalende eenheden” aan. Hiermee bedoelen wij een adres
waarnaar een uitnodiging voor Kerkbalans wordt verstuurd. Op dit adres
kunnen natuurlijk meerdere actieve leden wonen. Wij hopen erop dat u
hiermee rekening houdt bij uw gift.
 Per “betalende eenheid” hebben we in 2019 gemiddeld € 380,- nodig voor
een sluitende begroting. In 2018 ontvingen we in onze wijk gemiddeld
€ 300,-/betalende eenheid.
 Per actief lid is dit ca. € 125,-/jaar. Wij begrijpen dat dit voor sommige een
hoog bedrag is, maar mocht u het kunnen missen dan bewijst u hiermee
de kerk een grote dienst.

