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Mijn kerk verbindt
Geloof verbindt mij aan God, die mij roept om te dienen. Geloof maakt mij tot 
naaste voor de ander, die mij nodig heeft. Geloof verbindt mij dus met anderen. 
Geloof, liefde en trouw, gebed en hulpvaardigheid – ik word daarin gesterkt in 
mijn kerk en daarom zeg ik: ‘mijn kerk verbindt’.

 

 

Ik geef een paar kernwoorden van de kerk 
en vraag u om even bij deze woorden stil te 
staan en te zien hoe zij verbinden.

'Onze Vader, die in de hemelen zijt'

Zo begint het gebed dat Jezus zijn 
leerlingen leerde en  dat wereldwijd door 
de kerk gebeden wordt. Onze Vader. Zodra 
ik deze woorden zeg weet ik mij verbonden 
met anderen, die ook deze woorden bidden. 
De kerk is een biddende gemeenschap van 
‘broers en zussen’.  

'Onze hulp is in de Naam van de HEERE, die 
hemel en aarde gemaakt heeft'

Zo begint iedere kerkdienst. Zo wordt de 
dienst aan God gewijd. Weer dat 'onze'. 
Samen zoeken we God in gebeden voor 
elkaar en voor de hele wereld. In liederen, 
waarmee we uiting geven aan lof en dank en 
vragen. Zo zijn we samen en oefenen ons in 
geloof en hoop op God.

'Geloof verbindt mij met anderen.'
 

   

Verbinding

Al eeuwenlang verbindt de kerk mensen met 
elkaar. Denk maar eens aan de ja-woorden 
die zo vaak klinken in de kerk. Woorden van 
een leven lang verbinden. De kerk is de plek 
waar God zich aan ons verbindt.

In een maatschappij waarin steeds meer 
verwijdering lijkt te ontstaan, mogen wij als 
kerk de eenheid blijven zoeken.  



 

Daar waar steeds meer mensen eenzaam 
zijn, strekken wij onze handen naar hen uit. 
Zo verbinden we ons aan de maatschappij, 
aan elkaar en daarmee aan God.

Kerkbalans is er om ervoor te zorgen dat dit 
ook financieel mogelijk blijft. Daarvoor 
hebben we uw financiële bijdrage hard 
nodig.

 

 

'U zult de HEERE, uw God, liefhebben met 
hart en ziel en u zult uw naaste liefhebben 
als uzelf'

Zo vat Jezus de Tien Geboden samen.

Met dat liefdegebod staat of valt alles in het 
dienen van God. Dat gebod is het hart. De 
liefde is het verbindende element in het 
leven met God en met de ander.

We zijn door de kerk verbonden. Met God, 
met elkaar en ook met de generaties voor 
en na ons. Met de leus 'mijn kerk verbindt  ᤀ 
vragen we uw aandacht voor het grote 
belang van de blijvende plaats van de kerk. 
Wat zal het voor ons en voor de samenleving 
betekenen als de bron van de verbinding 
stopt met stromen en het christelijk 
getuigenis niet meer klinkt? Geef daarom 
ook dit jaar aan Kerkbalans. Om de 
verbinding met God en met elkaar.

Mede namens ds. J.J. van den End,
ds. R. de Koning Gans

   

Actie Kerkbalans in 

onze gemeente

In het jaar 2016 hebben in onze 
gemeente 694 deelnemers een bericht 
gehad van de actie Kerkbalans. Een 
gezin, een getrouwd paar of iemand 
die op zichzelf woont wordt gezien 
als 1 deelnemer. Kinderen ouder dan 
18 jaar die nog thuis wonen zijn ook 
een deelnemer.

In het jaar 2016 hebben 607 deel-
nemers een toezegging gedaan, De 
607 deelnemers hebben bij elkaar een 
bedrag van   가  237.161 toegezegd. Dat 
komt neer op een gemiddelde van 
€390 per deelnemer per jaar.

Van alle deelnemers komen er 477 uit 
Oudewater en 130 uit Hekendorp/ 
Waarder/Driebruggen.

Als we kijken naar leeftijden, dan zien 
we dat de leeftijdscategorie 65-74 
jaar met 91 deelnemers het grootste 
is. De leeftijdscategorie 45-54 jaar is 
met   가  53.185 verantwoordelijk voor 
de meeste inkomsten.

Periodieke gift
Uw giften aan de kerk zijn fiscaal 
aftrekbaar. Bij een periodieke gift (5 
jaar lang elk jaar eenzelfde bedrag) 
kan uw voordeel oplopen tot wel 52%. 
Via de website http://kerkbalans.nl/ 
schenkcalculator kunt u berekenen 
welk bedrag u terugkrijgt van de 
belastingdienst bij een periodieke gift.



 

Voor 2017 hebben we in totaal
€435.000 nodig
Het grootste deel van het benodigde geld is 
bestemd voor het pastoraat: de beide 
predikanten die in onze gemeente werk-
zaam zijn. Daarnaast is er ook geld nodig 
voor het beheer en het onderhoud van de 
beide kerkgebouwen, de verenigings-
gebouwen, de kosterijen en de pastorieën.

'Op welke bijdrage van u mogen 
we dit jaar rekenen?'

De begroting is opgesteld met een tekort 
van   가  15.500. Om de kosten te drukken, 
willen we komende jaren o.a. minder 
uitgeven aan onderhoudskosten van de 
Hoeksteen. Alleen het hoognodige onder-
houd wordt nog gedaan.
Om meer inkomsten te genereren, zijn o.a. 
de prijzen van de begraafplaats iets 
verhoogd, hebben we nieuwe collecte-
bonnen en hopen we op een hogere 
opbrengst van de actie Kerkbalans. Helpt u 
daar aan mee?

Hoe doe ik mee?
Op welke bijdrage van u mogen we het 
komende jaar rekenen? Op het toezeggings-
formulier kunt u uw antwoord invullen. U 
kunt ook aangeven of u het bedrag in één 
keer of in termijnen wilt voldoen en hoe u 
wilt betalen.

Voor iedereen is een automatische incasso 
het eenvoudigst. Bovendien bespaart dat de 
kerk kosten. Maakt u het bedrag liever zelf 
over? Dan kunt u uw bijdrage overmaken op
bankrekeningnummer NL93 RABO 0352 
3960 83 t.n.v. Hervormde gemeente Oude-
water - Hekendorp onder vermelding van 
'Kerkbalans 2017' en het registratienummer. 
Dit nummer vindt u op uw toezeggingsbrief 
achter 'gereg. nr.'.

 

Waar is uw bijdrage voor 
nodig?

Voor meer informatie
Wilt u inzage in de volledige 
begroting of heeft u vragen? Kijk dan 
op de website:
www.hervormdoudewater.nl/anbi.html
of mail naar: kerkrentmeesters@
hervormdoudewater.nl

Hervormde gemeente Oudewater - 
Hekendorp
Noorder Kerkstraat 16
3421 AX Oudewater
info@hervormdoudewater.nl
www.hervormdoudewater.nl

Bankrekeningnummer:
NL93 RABO 03523 960 83

 


