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Hoopvolle start voor de actie Bouwkapitaal. Bouwt u al mee?
De actie Bouwkapitaal voor het Tweede Kerkelijk Centrum is 3 weken geleden gestart. De eerste 
groep gemeenteleden, de vroege vogels, heeft enthousiast gereageerd en een bedrag van € 100.000 
toegezegd aan giften. Het gemiddelde bedrag per gift ligt ook ruim boven de verwachting. Met dit 
resultaat zijn we enorm blij. 

Wij verwachten nog wel behoorlijk wat reacties, omdat we ervan uitgaan dat iedereen die wil 
dat het plan doorgaat, ook bereid is een bijdrage aan het bouwkapitaal te leveren. Dat betreft 
ongeveer 2/3 van de gemeente is gebleken uit eerdere reacties op het plan. 

Naast het reeds ontvangen bedrag van € 150.000 aan subsidies uit externe fondsen, is er een 
totaalbedrag van € 350.000 nodig in de vorm van giften en leningen. Dus na de aftrek van de 
reeds toegezegde giften en lening van 
€ 100.000 is er nog een bedrag van € 250.000 nodig.

Wat betekent dat voor ons?
Tijdens de gemeenteavond hebben we voorgerekend dat als ieder een jaar lang € 40 per maand zou 
geven het doelkapitaal wordt bereikt. Mogen we binnenkort ook uw antwoordkaartje ontvangen? 

Wij doen in dit verband graag ook een bijzonder beroep op vermogende gemeenteleden die in staat zijn om een wat 
groter bedrag aan de kerk te lenen, maar die mogelijk specifieke wensen hebben met betrekking tot aflossing, rente 
en looptijd. In dat geval zijn wij graag bereid om met u in overleg te gaan om maatwerk te leveren. 
Laat het ons alstublieft weten. Neem contact op met kerkrentmeester Leslie Pots. Hij of een van de 
werkgroepleden is dan beschikbaar om met u te kijken naar uw wensen en onze mogelijkheden. In 
dat verband denken wij bijvoorbeeld ook aan de mogelijkheid dat iemand misschien wel bereid is om 
te kijken naar een speciale fiscale constructie om te voorzien in een rentedragende lening, waarbij de 
rente wordt geschonken d.m.v. een periodieke gift. Dan zouden we misschien niet eens naar de bank 
hoeven voor de restfinanciering. Laat het ons weten! 

Even praktisch
De inzameldozen zullen tot en met 2 december bij de uitgang van de kerk blijven staan en doordeweeks kunt u de envelop 
ook bezorgen bij het Kerkelijk Bureau. Daarna zijn toezeggingen en giften natuurlijk ook welkom. Dat kan dan via de 
collectezak voor de Kerk of bezorgen op het Kerkelijk Bureau. Bent u het formulier kwijt, dan kunt u daar er ook een halen 
of downloaden van de website. De Webshop blijft gewoon open. 

Bent u aan huis gebonden en niet in staat om de envelop zelf te brengen, laat het even weten aan Ad Louter, telefoon 06 
5317 2571. Hij zorgt ervoor dat hij bij u wordt opgehaald.
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