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Actie Kerkbalans 2022

Kijk, zoveel geld gaat erin om
                                           Begroting 2022        Begroting 2021
Vrijwillige Bijdrage 325.000  304.500
Collecten  94.500 92.500
Overige bijdragen  9.500 11.750
Overig  52.550 55.925
Totaal ontvangsten  481.550 464.675

Gebouwen  114.660  130.284
Pastoraat  208.125  207.000
Overig  98.765  102.391
Totaal uitgaven  421.550  439.675
Resultaat  60.000  25.000
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Indien u via automatische incasso wilt betalen, vul 
dan uw IBAN-nummer in op de antwoordkaart en wij 
verzorgen de financiële afhandeling voor u. U dient wel 
de antwoordkaart te ondertekenen. Bijdragen via de 
Actie Kerkbalans zijn alleen voor de “Vrijwillige Bijdrage” 
bestemd, dus niet voor andere doelen.

Je antwoordkaartje van de Actie Kerkbalans
De vrijwilliger, die de informatie bij u heeft gebracht, 
komt uw antwoord op de afgesproken tijd ook weer bij 
u ophalen. Mocht u dan niet thuis zijn, dan kunt u uw 
antwoordenvelop in de collectezak doen of deponeren in 
de groene brievenbus bij Eben Haëzer. 

Geld geven voor je kerk



Verhaal van de boer

Een boer vertelde aan zijn predikant dat een 
van zijn koeien onverwacht twee kalfjes had 
gekregen. ‘Als ik ze verkoop, geef ik wat een 
van de twee oplevert aan de kerk’. Een paar 
weken later kwamen de twee mannen elkaar 
opnieuw tegen. ‘Dominee,’ zei de boer, ‘het 
spijt me dat ik het zeggen moet, maar het 
‘kalf voor de Heere’ is doodgegaan’. 

Tja… Misschien herken je wel iets van jezelf 
in dit spiegelverhaal: Het is altijd het kalf 
voor de Heere dat doodgaat. We wachten om 
te zien of we genoeg geld hebben om alles 
te doen wat we willen. En dan geven we aan 
God, wat over is. 

De Heilige Geest leert het ons anders. In 
Spreuken 3:9 lezen we: ‘Vereer de HEERE 
met je bezit, met de eerstelingen van heel je 
opbrengst’. Als Israëliet bracht je de eerste 
schoof van de oogst naar de priester in de 
tempel; als dankoffer voor de HEERE. Ook 
al was nog onzeker hoe groot de opbrengst 
feitelijk zou worden. Als een belijdenis: Alles 
behoort toe aan de HEERE. En ik leef uit 
Zijn hand. 

In de tijd van het oude verbond werden we 
behandeld als kinderen – het was nauwkeurig 
voorgeschreven wat je behoorde te geven. 

Onder het Evangelie behandelt de HEERE 
ons als volwassenen – nu wordt het aan je 
mogelijkheden en aan je geweten overgelaten 
wat je geeft aan God. Dat zie je bijvoorbeeld 
aan wat Paulus schrijft aan de gemeente van 
Korinthe: ‘Op elke eerste dag van de week 
moet ieder van u bij zichzelf iets opzijleggen 
om op te sparen wat in zijn vermogen is…’ (1 
Kor. 16:2). Bij God telt namelijk niet hoeveel 
je geeft, maar hoe je geeft: De HEERE heeft 
een blijmoedige gever lief (2 Kor. 9:7). 

Een blijmoedige gever word je vanzelf, als je 
de verwondering kent over de onuitsprekelij-
ke gave van God in de Heere Jezus: Hij wilde 
arm worden, terwijl Hij rijk was, opdat wij 
door Zijn armoede rijk zouden worden (2 
Kor. 8:9). 

In het licht van dit Evangelie komt de 
vraag naar je toe: Doe je blijmoedig en naar 
vermogen mee met de Actie Kerkbalans? De 
Heiland zegt en belooft je: ‘Zoek eerst het 
Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, 
en al deze dingen zullen je erbij gegeven wor-
den’ (Matth. 6:33). 

Ds. H.J.T. Lubbers

Over de vrijwillige bijdrage
Al bijna 2.000 jaar is de kerk van grote betekenis. Al eeuwen is onze dorpskerk van on-
schatbare waarde. Niet omdat de kerk van jou is, maar omdat de kerk van Christus is. De 
kerk waar God wil zijn en in Zijn Woord jou opzoekt en waar jij God mag zoeken. De kerk 
waar God zich in de verkondiging wil laten vinden. De kerk waar jij Hem mag loven, waar 
jij met je blijdschap en vreugde, maar ook met je zorgen en verdriet mag komen en waar 
jij je geloof en je leven mag delen en mag omzien naar elkaar.

Gisteren, vandaag en morgen. 
Ook onze kerk wil er nu en in de toekomst zijn. Zijn voor jou. Jij bent belangrijk, want 
je bent de toekomst. Of je nu regelmatig komt of af en toe aanschuift. Of je nu zoekende 
bent of al lang gelooft. God kent je zoals je bent en in Zijn huis ben je altijd welkom.
Laat je op de zondag en doordeweeks door God ontmoeten. Laat je geïnspireerd raken en 
groei in het geloof. Wees ook tot zegen voor je naaste ver weg en dichtbij.

Kerk-zijn kost geld en daar is je steun bij nodig.
Wil je ook dat onze kerk kan blijven doen waar zij al zo lang voor staat? Geef dan van-
daag voor de kerk van morgen. In afhankelijkheid van God doen wij ook dit jaar weer een 
beroep op jouw financiële steun.

Voor 2022 is voor de vrijwillige bijdrage een bedrag van EUR 325.000 begroot. Dat is veel 
geld, maar weet dat alle kleine beetjes helpen en dat elke gift welkom is.

Mogen wij op je rekenen?
Wij zeggen je bij voorbaat dank.

Als wij tot slot iets voor je kunnen betekenen en als je iets met ons wilt delen, schroom 
dan niet contact op te nemen met onze jeugd- en wijkouderlingen. Het minste wat wij 
kunnen en zullen doen, is naar je luisteren.

Met vriendelijke groet,
Het College van Kerkrentmeesters


