
Geef aan Actie Kerkbalans als de Kerk u lief is 
Waar zouden we zijn zonder de trein? Zo luidt de bekende slogan van de Nederlandse 
Spoorwegen. Maar waar zouden we zijn zonder de Kerk? Steeds vaker valt te lezen dat 

moderne mensen heel erg geïnteresseerd zijn in religie, maar niet in het instituut Kerk. Dat is 
jammer, omdat de Kerk véél meer is dan zomaar een instituut. De Kerk is op de eerste 
plaats een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door het evangelie van Jezus Christus 

en Hem willen navolgen. De Kerk vraagt ook keer op keer aandacht voor waarden en 
normen die gebaseerd zijn op het evangelie en die een samenleving menswaardig maken. 
Óók voor mensen die zelf niet actief bij de Kerk betrokken zijn. De Kerk is soms vóór, maar 

ook heel vaak achter de schermen betrokken bij sociale projecten en de zorg voor mensen. 
En ten slotte zijn kerkgebouwen oases van rust in onze snelle en jachtige samenleving. De 
Kerk – als gemeenschap, instituut of gebouw – is van onschatbare waarde voor de 

samenleving. De Kerk kan die rol alléén blijven vervullen met uw steun. Daarom wordt 
jaarlijks in januari uw aandacht voor de Actie Kerkbalans gevraagd. 
 

Leden ondersteunen de kerk met een vrijwillige financiële bijdrage. Zij zijn zelf 
verantwoordelijk voor de inkomsten en uitgaven. Met de financiële bijdragen wordt het 
plaatselijke en landelijke kerkenwerk uitgevoerd. Van de bijdragen van de leden wordt 

bijvoorbeeld het onderhoud van het kerkgebouw en het salaris van de predikant betaald. 
 
Kerkbalans 
De volgende maand staan we weer aan het begin van een nieuw jaar en wensen wij elkaar 

in alle opzichten een voorspoedig en gelukkig jaar toe. Wij hopen dan dat veel van onze 
voornemens die we jaarlijks van plan zijn uit te voeren, gerealiseerd kunnen worden.  
  

Ook het college van kerkrentmeesters van de gemeente waarvan u lid bent, hoopt dat. Deze 
bijdrage is geheel bestemd voor onze gemeente. Daarom vragen wij u een financiële 
bijdrage om het kerkenwerk mogelijk te maken, want onze kerk is van blijvende waarde. 

De kerk is de plaats waar je samenkomt om God te ontmoeten, zoals vele generaties vóór 
ons ook al deden. Waar het niet gaat om wat je bezit of wat je presteert, maar om wie je 
bent. Een plaats waar iedereen welkom is. Dat is iets van blijvende waarde. 

De kerk is vaak letterlijk een baken: een markant herkenningspunt in de stad of in het dorp. 
Als het goed is dan is de kerkelijke gemeenschap ook daadwerkelijk een houvast in het 
leven. Een geestelijk thuis en een onbetaalbaar sociaal vangnet voor mensen die dat nodig 

hebben.  
De kerk is ook voor mensen die geen speciale binding met onze kerkelijke gemeente hebben 
een plek van ontmoeting en inspiratie. We komen er samen voor de grote momenten in het 

leven, zoals doop en huwelijk, en voor momenten van rouw en verdriet.  
 
Kerkbalans, daar geef je voor! 

Als christenen en kerkelijk meelevenden willen wij dat alles behouden en kunnen doorgeven 
aan onze kinderen en kleinkinderen. Uw bijdrage aan Kerkbalans is daarom hard nodig, want 
die maakt het mede mogelijk dat onze kerkelijke gemeente haar unieke en onmisbare functie 

kan blijven vervullen. Dat is van waarde. Van blijvende waarde! 
 
Verantwoording bijdrage 

Het geld dat jaarlijks wordt opgehaald met de Actie Kerkbalans komt ten goede aan de 
lokale gemeente. Het wordt gebruikt om het onderhoud van de (vaak monumentale) 
kerkgebouwen te betalen. Maar ook de rekeningen voor bijvoorbeeld verlichting en 
verwarming. Daarnaast maakt de Actie Kerkbalans het mogelijk dat meer dan 9 duizend 

beroepskrachten die in Nederland voor de betrokken Kerken werken, voor hun werk worden 
betaald. 
Het kerkbestuur gaat nog steeds uit van het standpunt dat u op basis van vrijwilligheid uw 

bijdrage bepaalt. Mocht u toch behoefte aan een richtlijn hebben ter vaststelling van uw 
bijdrage: een algemene richtlijn is: 1% van uw netto inkomen. 

http://www.kerkbalans.nl/

