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“Onze kerk  in Valkenburg  van vandaag en morgen kan alleen 
bestaan als gemeenteleden dit blijven waarmaken. Als we de 
verbondenheid met God en de ander blijven zoeken. Dat vraagt 
om een financieel gezond fundament. Daarom beveel ik Actie 

Kerkbalans van harte aan.”

Jonneke Klinkenberg,
Voorzitter Kerkrentmeesters.

"Wat is het fijn dat iedere zondag de deuren 
van onze kerk weer open staan. Dat wij met 
elkaar “gemeente” mogen zijn in een 
onrustige wereld. Wat is het “kostbaar” om 
vreugde, zorg en verdriet te mogen delen 
met elkaar. En uiteraard niet alleen op 
zondag maar op alle dagen van het jaar"

Gerard van Duyvenvoorde,

Betrokken gemeentelid, en lid audio team.

“Ik ervaar onze gemeente als een warme 
gemeente, waar iedereen welkom is.”

Marieke van der Wel,
Lid van de jeugddienstcommissie.

Gerard en Marieke

Wist u dat uw gift aan Kerkbalans  aftrekbaar is voor de belasting?
Meer informatie vindt u op www.belastingdienst.nl.€



Beste gemeenteleden,

Wij benaderen u hierbij voor de ac�e kerkbalans 
2023, maar willen eerst graag terugblikken.

Als gemeente zijn we in 2021 gestart met het 
beroepingswerk. Om een dominee te kunnen 
beroepen is ook een sluitende meerjarenbegro�ng 
nodig. In die begro�ng moet ook ruimte zijn om het 
noodzakelijke (groot) onderhoud te financieren. De 
komende jaren moeten we een aantal grote 
investeringen doen. Denk hierbij aan het vervangen 
van de glas-in-loodramen, dak- en gevelrepara�es, 
nieuwe ketels en een flink aantal kleinere 
onderhoudszaken. Deze kosten en de sterk opgelopen 
energiekosten hebben ervoor gezorgd dat we onze 
financiële begro�ng voor de komende jaren niet 
sluitend krijgen.

Door een aantal dras�sche maatregelen, zoals: het niet vervangen van een koster 
in loondienst; het verhuren van de pastorie; en het voorlopig niet beroepen van 
een predikant, hebben we voor 2023 de gevolgen voor het financiële resultaat 
beperkt weten te houden.

We onderzoeken of we verder kunnen besparen op het onderhoudsplan en of we 
met subsidies de kosten kunnen drukken. Ook wordt nagedacht over aanvullende 
manieren van fondswerving, zoals bijvoorbeeld door bazaar, talentenveiling en 
andere ac�es, zodat we het beroepingswerk weer kunnen opstarten*).

De Ac�e Kerkbalans is geen gewone collecte, het is de basis voor de financiële 
stabiliteit van onze gemeente. Tijdens de vorige ac�e Kerkbalans, is gevraagd om 
uw bijdrage de komende jaren steeds met 7,5% per jaar te laten toenemen. Die 
oproep doen wij dus ook dit jaar weer: als het tot uw mogelijkheden behoort, wilt 
u uw bijdrage in Ac�e Kerkbalans 2023 dan met 7,5% verhogen ten opzichte van 
uw bijdrage in 2022?

Ook is het nog steeds mogelijk om een contract te sluiten voor minimaal 5 jaar, 
waardoor uw gi� volledig a�rekbaar wordt voor de komstenbelas�ng.

De komende �jd wordt een �jd van weer opbouwen. We hebben veel werk te 
verze�en. Laten we dit samen doen. Voor de kerk van morgen hebben wij 
vandaag uw financiële steun nodig. Wij bedanken u hierbij alvast hartelijk voor 
uw toezegging en wensen u een goed en gezond 2023 en bovenal Gods zegen 
toe!

Met vriendelijke groet,

College van Kerkrentmeesters.

Uitgaven en Kosten

Totaal aan kosten 271.225 
------------------------------------------------------------------------------- + 
Totaal opera�oneel resultaat                                    -  27.525

*) Als u wilt meedenken met het College van Kerkrentmeesters over deze 
'aanvullende manieren', noteert u dan alvast zaterdagochtend 11 februari 2023 voor 
een brainstromochtend in de kerk om alle ideeën te inventariseren en concrete 
plannen te maken. Nadere informa�e volgt via Kerkenwerk en Compass.

Opbrengsten en Baten

Opbrengsten onroerende zaken 37.500
Opbrengst uit rente 0
Opbrengsten uit stichtingen en fondsen       2.000
Opbrengsten levend geld 191.700
Door te zenden collecte en giften 12.500
------------------------------------------------------------------ +
Totaal Opbrengsten                                      243.700

Kosten kerkelijke gebouwen 135.050
2.000

 91.800
4.350

11.500
8.775
3.950

Kosten overige eigendommen en inventarissen        
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat 
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten           
Verplichtingen/bijdragen andere organen                
Salarissen en vergoedingen
Kosten beheer, administratie en archief 
Rentelasten/bankkosten 1.300
Afdrachten door te zenden collecten en giften        12.500



Beste gemeenteleden,

Wij benaderen u hierbij voor de ac�e kerkbalans 
2023, maar willen eerst graag terugblikken.

Als gemeente zijn we in 2021 gestart met het 
beroepingswerk. Om een dominee te kunnen 
beroepen is ook een sluitende meerjarenbegro�ng 
nodig. In die begro�ng moet ook ruimte zijn om het 
noodzakelijke (groot) onderhoud te financieren. De 
komende jaren moeten we een aantal grote 
investeringen doen. Denk hierbij aan het vervangen 
van de glas-in-loodramen, dak- en gevelrepara�es, 
nieuwe ketels en een flink aantal kleinere 
onderhoudszaken. Deze kosten en de sterk opgelopen 
energiekosten hebben ervoor gezorgd dat we onze 
financiële begro�ng voor de komende jaren niet 
sluitend krijgen.

Door een aantal dras�sche maatregelen, zoals: het niet vervangen van een koster 
in loondienst; het verhuren van de pastorie; en het voorlopig niet beroepen van 
een predikant, hebben we voor 2023 de gevolgen voor het financiële resultaat 
beperkt weten te houden.

We onderzoeken of we verder kunnen besparen op het onderhoudsplan en of we 
met subsidies de kosten kunnen drukken. Ook wordt nagedacht over aanvullende 
manieren van fondswerving, zoals bijvoorbeeld door bazaar, talentenveiling en 
andere ac�es, zodat we het beroepingswerk weer kunnen opstarten*).

De Ac�e Kerkbalans is geen gewone collecte, het is de basis voor de financiële 
stabiliteit van onze gemeente. Tijdens de vorige ac�e Kerkbalans, is gevraagd om 
uw bijdrage de komende jaren steeds met 7,5% per jaar te laten toenemen. Die 
oproep doen wij dus ook dit jaar weer: als het tot uw mogelijkheden behoort, wilt 
u uw bijdrage in Ac�e Kerkbalans 2023 dan met 7,5% verhogen ten opzichte van 
uw bijdrage in 2022?

Ook is het nog steeds mogelijk om een contract te sluiten voor minimaal 5 jaar, 
waardoor uw gi� volledig a�rekbaar wordt voor de komstenbelas�ng.

De komende �jd wordt een �jd van weer opbouwen. We hebben veel werk te 
verze�en. Laten we dit samen doen. Voor de kerk van morgen hebben wij 
vandaag uw financiële steun nodig. Wij bedanken u hierbij alvast hartelijk voor 
uw toezegging en wensen u een goed en gezond 2023 en bovenal Gods zegen 
toe!

Met vriendelijke groet,

College van Kerkrentmeesters.

Uitgaven en Kosten

Totaal aan kosten 271.225 
------------------------------------------------------------------------------- + 
Totaal opera�oneel resultaat                                    -  27.525

*) Als u wilt meedenken met het College van Kerkrentmeesters over deze 
'aanvullende manieren', noteert u dan alvast zaterdagochtend 11 februari 2023 voor 
een brainstromochtend in de kerk om alle ideeën te inventariseren en concrete 
plannen te maken. Nadere informa�e volgt via Kerkenwerk en Compass.

Opbrengsten en Baten

Opbrengsten onroerende zaken 37.500
Opbrengst uit rente 0
Opbrengsten uit stichtingen en fondsen       2.000
Opbrengsten levend geld 191.700
Door te zenden collecte en giften 12.500
------------------------------------------------------------------ +
Totaal Opbrengsten                                      243.700

Kosten kerkelijke gebouwen 135.050
2.000

 91.800
4.350

11.500
8.775
3.950

Kosten overige eigendommen en inventarissen        
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat 
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten           
Verplichtingen/bijdragen andere organen                
Salarissen en vergoedingen
Kosten beheer, administratie en archief 
Rentelasten/bankkosten 1.300
Afdrachten door te zenden collecten en giften        12.500



kerkbalans.nlkerkbalans.nl

2023 2023

kerkbalans.nlkerkbalans.nl

2023 2023

“Onze kerk  in Valkenburg  van vandaag en morgen kan alleen 
bestaan als gemeenteleden dit blijven waarmaken. Als we de 
verbondenheid met God en de ander blijven zoeken. Dat vraagt 
om een financieel gezond fundament. Daarom beveel ik Actie 

Kerkbalans van harte aan.”

Jonneke Klinkenberg,
Voorzitter Kerkrentmeesters.

"Wat is het fijn dat iedere zondag de deuren 
van onze kerk weer open staan. Dat wij met 
elkaar “gemeente” mogen zijn in een 
onrustige wereld. Wat is het “kostbaar” om 
vreugde, zorg en verdriet te mogen delen 
met elkaar. En uiteraard niet alleen op 
zondag maar op alle dagen van het jaar"

Gerard van Duyvenvoorde,

Betrokken gemeentelid, en lid audio team.

“Ik ervaar onze gemeente als een warme 
gemeente, waar iedereen welkom is.”

Marieke van der Wel,
Lid van de jeugddienstcommissie.

Gerard en Marieke

Wist u dat uw gift aan Kerkbalans  aftrekbaar is voor de belasting?
Meer informatie vindt u op www.belastingdienst.nl.€


	Kerkbalans 2023 versie 2.pdf
	Kerkbalans  pagina 2 en 3 (2).pdf
	Pagina('s) 1




