
Hervormde Gemeente 
Woudenberg 

Actie Kerkbalans 2023

Begroting 2023
 Begroting 2023         Begroting 2022

Vrijwillige Bijdrage  345.000  325.000
Collecten   100.000    94.500
Overige bijdragen     12.000      9.500
Overig     52.325    52.550
Totaal ontvangsten   509.325  481.550
  
Gebouwen  151.850  114.660
Pastoraat  215.900  208.125
Overig   102.575    98.765
Totaal uitgaven   470.325  421.550
  
Resultaat begroot    39.000    60.000

Colofon

College van Kerkrentmeesters
Hervormde Gemeente Woudenberg
Postbus 117, 3930 EC Woudenberg

B.H. de Man Voorzitter
M.A. Zandee Secretaris
L.A.J. Pots  Penningmeester

Bankrekening
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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.

Uw antwoordkaartje 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. 

Fiscale mogelijkheden
1. Gewone giften zijn aftrekbaar voor zover deze meer 
bedragen dan € 60 en 1% van het drempelinkomen 
(inkomen uit box 1 + box 2 +box 3 voor aftrek van de 
persoonsgebonden aftrekposten) met een maximum 
van 10%
2. De Hervormde gemeente Woudenberg heeft een 
ANBI status.
Naam ANBI: Hervormde gemeente Woudenberg
RSIN/Fiscaal nummer: 002585832
3. Periodieke giften die minimaal 5 jaar achtereen 
worden gedaan zijn volledig aftrekbaar. U hebt de 
periodieke gift laten vastleggen in een notariële akte of 
met een schriftelijke overeenkomst. Meer informatie 
en formulieren vindt u op onze website of die van de 
Belastingdienst of vraag de penningmeesters van het 
College van Kerkrentmeesters. 

Legateren
Onze Hervormde Gemeente heeft in de afgelopen 
jaren regelmatig ervaren dat gemeenteleden bij de 
laatste wilsbeschikking bepalen, dat een deel van de 
nalatenschap aan haar wordt toevertrouwd. Daarmee 
geeft men inhoud aan de verbondenheid met de 
christelijke gemeente voor de tijd dat men er niet meer 
zal zijn. Als ook u onze gemeente in uw testament 
wilt gedenken, dan kunt u dat doen op naam van “Het 
College van Kerkrentmeesters van de Hervormde 
Gemeente Woudenberg”. Meer informatie, neem 
contact op met één van de Kerkrentmeesters.



... want God heeft een blijmoedige gever lief. 
2 Korinthe 9: 7b

Wie aan de kerk denkt, denkt hopelijk niet in de eerste plaats aan geld. Maar helemaal 
zonder lukt het ook niet. Aan allerlei zaken van meer of minder groot belang hangt nu 
eenmaal een prijskaartje, of het nu gaat om het kopje koffie na de dienst of de vergoe-
ding voor een gastpredikant die het Evangelie met ons heeft gedeeld, materiaal voor het 
clubwerk of de kosten voor het brood van het Avondmaal. Ook in de kerk geldt: voor 
niets gaat de zon op.

In de tijd van Paulus was dat niet wezenlijk anders. Meer dan eens heeft hij het in zijn 
brieven dan ook over geld en zelf organiseert hij een collecte voor de armlastige gemeen-
te in Jeruzalem. Hij doet daarbij de belofte dat God een blijmoedige gever liefheeft. Het 
gaat blijkbaar niet in de eerste plaats om wát je geeft maar vooral om hóe je dat doet, dat 
wil zeggen; vanuit welke motivatie.

Blijdschap wordt in de Bijbel meer dan eens verbonden aan het geloof in Christus. De 
minister uit Ethiopië reist zijn weg met blijdschap nadat hij door Filippus is gedoopt 
(Handel. 8). Christus is de bron van onze blijdschap, of zoals Paulus het in vs. 15 ver-
woordt; dank God voor zijn onuitsprekelijke gave!

Wanneer je de waarde van die hemelse Gave in je leven hebt leren ontdekken, word je 
inderdaad vervuld met blijdschap. Een blijdschap die zijn uitweg o.a. vindt via onze 
portemonnee. Waarbij de hoeveelheid misschien niet het belangrijkste is maar in zeker 
opzicht toch wel wat zegt. Niet voor niets bidt de dichter van Psalm 119: Neig mijn hart 
naar uw getuigenissen en niet naar winstbejag.

Ook in financieel spannende tijden mogen we hopelijk blijmoedig en ruimhartig geven 
voor het werk in Gods gemeente te Woudenberg. Vanuit dankbaarheid en aangespoord 
door de belofte dat God een blijmoedige gever liefheeft.

Ds. A.D.J. Wessels

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Het thema van de Actie Kerkbalans 2023 is ook dit jaar weer “Geef vandaag 
voor de kerk van morgen”.

Na moeilijke jaren staan de deuren van onze kerk gelukkig weer wagenwijd 
open. We mogen weer fysiek samenkomen om God en elkaar te ontmoeten. 
Dat er nog een kerk is en dat wij nog in vrijheid naar de kerk kunnen gaan, is 
iets waar wij ons meer en meer over mogen verwonderen. Niet alleen ver-
wonderen, maar vooral dankbaar voor mogen zijn. 

Als we kijken naar wat er in de wereld gaande is, danken wij onze God en 
Vader dat Hij ons iedere zondag in de verkondiging van Zijn Woord opzoekt en 
dat wij samen Hem mogen zoeken. Samen Hem loven en prijzen, omzien naar 
elkaar en klaarstaan ook voor mensen buiten de kerk die onze steun nodig 
hebben.

Laten we ook in 2023 samen kerk zijn. Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen 
kerk zijn vorm en inhoud te geven. Onze kerk krijgt geen subsidie, maar kost 
wel geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans. Ook dit jaar doen wij weer een 
beroep op u en jou als lid van onze plaatselijke geloofsgemeenschap voor een 
financiële bijdrage.

Voor 2023 is voor de vrijwillige bijdrage een bedrag van EUR 345.000 begroot.

Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier - 
wanneer u en jij hiertoe in de gelegenheid zijn - ruimhartig in.

Alvast veel dank voor uw en jouw bijdrage!

Met vriendelijke groet,
Het College van Kerkrentmeesters


