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G I F T E N  E N  R E N T E L O Z E  L E N I N G E N

Bouwt u mee?

Voordat de Algemene Kerkenraad het uitvoeringsbesluit kan nemen over de bouw van het 2e Kerkelijk Centrum zullen 
wij als gemeente eerst nog één belangrijke stap moeten zetten. Voor het daadwerkelijk kunnen gaan bouwen van het 2e 
Kerkelijk Centrum is namelijk nog geld nodig. Daarvoor vragen wij uw aandacht in deze brief.

Een groot deel van de financiering komt uit de beschikbare middelen van onze Hervormde Gemeente, een lening van de 
diaconie en een bancaire lening. Daarnaast is in de begroting een bedrag van € 500.000 opgenomen uit fondsenwerving 
door middel van acties, subsidies, giften en leningen. Hiervan is al een bedrag van € 147.000 gerealiseerd, dus is er nog 
ruim € 350.000 nodig. 

Wat zou het geweldig zijn als we het bedrag van € 350.000 als gemeente bijeen kunnen brengen! Hoe meer giften en 
leningen we vanuit de gemeente bijeenbrengen, des te minder aanvullende acties en bancaire leningen er nodig zijn. Uw 
bijdrage brengt de bouw van het 2e Kerkelijk Centrum steeds dichterbij. Met de forse stijging van de vrijwillige bijdrage 
via de actie Kerkbalans dit jaar heeft u als gemeente een heel positief signaal gegeven: de opbrengst was ruim € 280.000, 
een stijging van 6%. Hiermee kunnen we de jaarlijkse kosten van het 2e Kerkelijk Centrum betalen. Kunnen we voor het 
benodigde bouwkapitaal nu ook op uw steun rekenen? 

Meer informatie over hoe u een gift of lening kunt verstrekken vindt u in bijgevoegde brochure. Wij vragen u vriendelijk 
uw toezegging van een gift via de antwoordkaart vóór 11 november kenbaar te maken. Op zondag 4 en 11 november 
staan voor deze antwoordkaarten bij de uitgang van de kerk speciale bussen. Ook de digitale aanmelding van een lening 
verzoeken wij u vóór 11 november te doen.

Bouwt u mee?

Hartelijke groet namens 

Stuurgroep tweede Kerkelijk Centrum  
en
College van Kerkrentmeesters

Bijlagen:
- Brochure giften en renteloze leningen
- Antwoordkaart + envelop 


