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         Belangrijke informatie m.b.t. Actie 

Kerkbalans 2021: Geef voor uw kerk! 

 
Hartelijk dank dat u de Hervormde Gemeente steunt met uw betrokkenheid én financieel. Dankzij u is onze kerk een 
plek van betekenis voor Valkenburg. Een plek die verbindt en waar veel mensen zich thuis voelen. Met uw financiële 
bijdrage aan Actie Kerkbalans maakt u dit mogelijk. Doet u weer mee? 

 

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden, van mensen zoals u. Dankzij uw bijdrage kan 
de kerk voortbestaan! Deze actie loopt dit jaar van 16 t/m 30 januari. In de week van 18 januari zullen alle vrijwilligers 
op pad gaan met de enveloppen met informatie inclusief toezeggingsformulier. Deze enveloppen worden persoonlijk 
aan onze gemeenteleden overhandigd, waarbij elk lid van harte wordt opgeroepen om deel te nemen aan de actie.  
 
In de week van 25 januari gaan de vrijwilligers weer langs dezelfde adressen om de ingevulde toezeggingformulieren 
bij u op te halen. Wij willen u vriendelijk verzoeken om het ingevulde formulier vanaf zaterdag 23 januari onder 
handbereik gereed te leggen. Daar zou u het werk van alle vrijwilligers erg mee vergemakkelijken en kunt u 
voorkomen dat deze mensen meerdere keren bij u moeten langskomen om de envelop (te proberen) op te halen. 
We zullen zo “coronaproof” als mogelijk te werk gaan. Wij danken u bij voorbaat voor de moeite en uw medewerking. 

De eerste “tussenstand” van de toezeggingen willen wij tijdens de eredienst op DV zondag 31 januari 2021 aan u 
afkondigen. 
 
Uiteindelijk willen we met elkaar komen tot een geslaagde actie en een mooi totaalbedrag aan toezeggingen. 
Daarvoor is het wel noodzakelijk dat we als leden van onze gemeente met elkaar ook onze financiële 
verantwoordelijkheid voor onze gemeente nemen.  
 
Voor wat de inkomsten betreft, zijn wij als kerkelijke organisatie volledig afhankelijk van de bijdragen van onze leden. 
De Actie Kerkbalans is met ongeveer 70% van de totale inkomsten dan ook verreweg de belangrijkste inkomstenpost. 
Om u wat meer inzicht te geven in de inkomsten en uitgaven van onze gemeente, wordt hieronder de begroting van 
2021, zoals deze door de kerkenraad is vastgesteld, weergegeven. 
 

 

 

Met deze begroting als uitgangspunt willen wij u van harte stimuleren om ook prioriteit te geven aan 

het werk binnen onze gemeente. Zoals u kunt zien, is er voor 2021 een negatief operationeel resultaat 

begroot van -/- EUR 16.358.  
 
Bij voorbaat dank voor uw gulle toezegging! Wij wensen u veel wijsheid en Gods zegen toe bij het invullen van uw 
toezegging. Geven aan de kerk geeft voldoening, want u investeert in iets dat van blijvende waarde is! Geef voor uw 
kerk! Indien u toch nog vragen heeft over de begroting of over de Actie Kerkbalans, kunt u altijd contact opnemen 
met de kerkrentmeesters via e-mail: rentmeesterhgv@gmail.com of spreek een van de Kerkrentmeesters aan. 
 
Met vriendelijke groeten van het College van Kerkrentmeesters. 
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