Geef vandaag
voor de kerk
van morgen

Wat was het onwerkelijk dat de deuren dicht bleven
van onze eeuwenoude kerk toen het coronavirus uitbrak. Maar wat een zegen dat het mogelijk geworden
is dat we thuis online kunnen meekijken en meeluisteren. Dat moet ook betaald worden uit de opbrengsten
van Actie Kerkbalans.
In het kerkgebouw wordt de gemeenschap der heiligen
gevoeld, daar wordt Zijn Woord verkondigd en daarom
zien we als gelovigen biddend uit naar de dag dat de
coronabeperkingen voorbij zullen zijn en dat we weer
gewoon naar de kerk kunnen.
Maar we mogen ook weten dat Hij ons leven leidt
en mee gaat, ook in deze moeilijke periode, want
Hij zelf heeft ons Zijn rijke belofte meegegeven
en gezegd: “Wie in Mij gelooft zal leven, ook al
is hij gestorven, en een eeuwig leven hebben”.
Teun Vos, gemeentelid
Wat betekent de kerk? Veel, juist in
de coronatijd heb ik dit ervaren. Opeens
mochten we in maart niet meer naar de kerk.
Het kwam als een schok en pas dan heb je door
wat je mist. Het is niet het gebouw (wat natuurlijk wel mooi is ), maar de mensen en de
activiteiten, zoals de VBK organiseren met ieder
zijn eigen talent. Kerk-zijn is voor mij: met
elkaar naar God zoeken in de Bijbel,
op een kring en in gebed.
Lijnie Bogers, gemeentelid

Wat is de materiële kant van de
gemeente belangrijk. De kerk om bij
elkaar te komen en God te eren. De
pastorie om een predikant en z’n gezin
in ons midden te hebben. Het Jeugdcentrum om met elkaar te overleggen over
gemeente-zijn. Als ouderling breng ik
huisbezoeken, maar mag ik óók meedenken over de gebouwen over tien jaar.
Jan Lam, ouderling pastoraat

De Actie Kerkbalans is weer gestart. Van
maandag 18 januari t/m vrijdag 29 januari
hopen onze vrijwilligers weer aan uw deur
te komen. Wie we als kerk zijn en wat we
als kerk doen, is van groot belang voor de
gemeenteleden en voor ons dorp. Om dat
steeds opnieuw vorm te blijven geven is uw
financiële steun nodig voor de gemeente,
voor het dorp en dus ook voor uzelf.
Waar is dat geld voor nodig? Denk daarbij
aan: de wekelijkse erediensten en het
beheer van de kerk; de leergroepen (catechisatie) en het kringwerk en het beheer
van het Jeugdcentrum; de pastorale zorg,
bijvoorbeeld rondom ziekte en overlijden;
en nog veel meer, zoals de VBK.
Daarbij moeten we regelmatig onderhoud
plegen of investeren. Dit jaar hopen we
een start te maken met de renovatie van
het Jeugdcentrum. Het gereserveerde geld
is genoeg voor het hoognodige, maar niet
genoeg om het beste uit het Jeugdcentrum
te halen.
In 2020 hebben we het mogelijk gemaakt
om thuis de kerkdiensten ook in beeld te
volgen. Nu velen wegens het coronavirus
geen kerkdiensten kunnen bezoeken is dit
een uitkomst. We zijn dankbaar dat een
groot deel van de investering werd gedoneerd door een gemeentelid. Toch blijven
er nog wel veel (terugkerende) kosten over.
We zijn een actieve geloofsgemeenschap.
In de wekelijkse erediensten worden we
bemoedigd en geïnspireerd. We zijn een
geloofsgemeenschap waar de sacramenten
worden bediend en waar iedereen altijd lid of geen lid - terecht kan voor praktische
steun of een luisterend oor.
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Helaas konden vorig jaar vanwege het
coronavirus veel van onze activiteiten geen
of slechts op een andere wijze doorgang
vinden. Kerkdiensten mochten maar door
een beperkt aantal personen worden
bezocht. Gelukkig konden na verloop van
tijd de activiteiten in het Jeugdcentrum
worden hervat.
Hoewel het soms passen en meten was,
zijn we dankbaar voor hetgeen wel mogelijk was. Echter door de coronacrisis
komt de financiële huishouding van onze
gemeente verder onder druk te staan.
We missen inkomsten uit de verhuur van
onze gebouwen en moeten meer kosten
maken om de voortgang van de kerkelijke
activiteiten mogelijk te blijven maken,
zoals licentiekosten KerkTV en kosten van
hygiënemiddelen.
Help mee en geef ruimhartig aan uw eigen
kerk, zodat uw kerk kan blijven bestaan.
Wij hopen samen met u dat 2021 een hogere opbrengst dan vorig jaar oplevert.
Hartelijk bedankt voor uw onmisbare financiële steun.
Met vriendelijke groeten,
College van kerkrentmeesters van de
Hervormde gemeente te Sprang,
Jacob Uijl (voorzitter)
Simon Bogers (secretaris)

‘Omzien naar elkaar betekent elkaar zien door
de ogen van God. Ik steun Actie Kerkbalans om
dit ook ﬁnancieel mogelijk te maken.’
Ds. René de Reuver,
scriba van de Protestantse Kerk in Nederland

Benut de mogelijkheden van belastingaftrek
Uw bijdrage aan Kerkbalans komt (deels) in aanmerking voor belastingaftrek: als
u meer dan 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60 aan giften per
jaar uitgeeft, is het meerdere tot maximaal 10% van uw drempelinkomen aftrekbaar.
Als u ervoor kiest uw bijdrage gedurende vijf jaar vast te leggen is zelfs het gehele
bedrag aftrekbaar. Dit hoeft tegenwoordig niet meer notarieel vastgelegd te worden,
maar u kunt hiervoor een schriftelijke overeenkomst opstellen met de kerk. Vraag uw
kerkrentmeesters om informatie of kijk op www.kerkbalans.nl.
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