
Geef vandaag voor 
de kerk van morgen

HERVORMDE GEMEENTE OUDEWATER - HEKENDORP

Periodieke gift
Met een periodieke gift kunt u meer 
geven aan de kerk, zonder dat het 
u meer kost. Het is het overwegen 
waard! Op de website van onze ge-
meente kunt u onder ‘Kerkenraad -> 
Actie kerkbalans’ meer informatie 
vinden. Ook kunt u daar een formu-
lier downloaden om een periodieke 
gift vast te leggen. Dit formulier is al
gedeeltelijk voor u ingevuld.

Periodieke gift

BELASTINGDIENST

€ 109

U GEEFT
€ 259

DAT KOST U 
€ 150

UW KERK KRIJGT
€ 259

€ 259

Reguliere gift

UW KERK KRIJGT
€ 150

€ 150

U GEEFT
€ 150

DAT KOST U 
€ 150

Hervormde gemeente 
Oudewater - Hekendorp
Noorder Kerkstraat 16
3421 AX Oudewater

kerkrentmeesters@hervormdoudewater.nl
www.hervormdoudewater.nl 
Bankrekeningnummer: 
NL93 RABO 03523 960 83



Pastoraat 182.480€        39%
Gebouwen 143.030€        31%
Salarissen 103.380€        22%
Verplichtingen/bijdragen andere organen (PKN) 18.760€          4%
Kerkdiensten, catechese, etc. 7.150€             2%
Beheer en administratie 8.290€             2%

463.090€        

39%

31%

22%

4% 2%2%

Kostenverdeling 2021 (begroot)
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‘Het is Gods huis, dat vind ik al heel mooi. 
Ook  krijg je veel over hem te horen in zijn 
huis dus je leert hem beter kennen. 

Maar ook de mensen in de kerk zijn be-
langrijk je kan met hen praten over God 
en ze kunnen je ook helpen als je soms 
dingen lastig vind.’

Julia ’t Gilde

‘De kerk is voor mij belangrijk omdat dat 
de plaats is waar ik mag luisteren over 
Jezus en steeds weer nieuwe dingen uit-
gelegd krijg over hoe ons leven bedoeld is. 
Waarom ik het belangrijk vind om een gift 
aan de kerk te geven is omdat, zonder in-
komsten de kerk niet zou kunnen bestaan. 
Daarom zie ik het gewoon als een plicht.’

Sander Bakker

Wij leven in een bijzondere tijd. Corona heeft onze samenleving ontregeld.
En hoe langer het duurt, hoe meer het gaat knellen. Hoe langer hoe meer 
verlangen we naar een spontane knuffel, een gezellig feest, maar ook 
naar: Een volle kerk, de massale samenzang.

Geef vandaag voor de 
kerk van morgen

Kostenverdeling
In de afbeelding hiernaast ziet u de 
verdeling van de kosten zoals die be-
groot zijn voor het jaar 2021. Helaas 
komt de begroting uit op een te kort 
van €14.000. In Oudewater zijn we de  
afgelopen jaren gezegend met stijgende 
inkomsten vanuit actie kerkbalans.  
Helaas stijgen de kosten nog harder. De 
laatste jaren zien we vooral stijging in  
kosten waarop we weinig invloed  
hebben, zoals personeelskosten en huis-
vesting kosten. Dit is de afgelopen jaren 
3-4% per jaar gestegen. De inkomst- 
en dalen door het wegvallen van rente 
inkomsten. Als kerkrentmeesters zullen 
we de komende jaren extra op onze 
uitgaven moeten letten en effectieve 
(en blijvende) maatregelen nemen. Alle 
hulp en ideeën zijn hierbij welkom. Uw 
bijdrage is, zoals elk jaar, weer hard nodig!

Waarom is de kerk belangrijk voor jou? 

Tegelijkertijd is het goed om ook in  
crisistijd onze zegeningen te tellen. 
Ook in de kerk:
•  De diensten gaan door en worden 

met beeld uitgezonden,
•  Het avondmaal wordt gevierd,
•  Mensen doen belijdenis van het geloof,
•  Kinderen en jongeren komen samen 

op clubs en catechese,
•  Kringen komen bij elkaar in kleine 

groepjes.
Juist nu beseffen we hoe verlegen we 
zijn om een goed woord van God en aan 
gemeenschap. We kunnen niet zonder.

Daarom vragen wij u om een bijdrage 
aan de kerk. Er is natuurlijk meer nodig 
dan alleen een financiële bijdrage. 
De voornaamste bijdrage aan de kerk  
levert u door mee te leven en te bidden.  
Mocht u dit niet (of niet meer) doen, 
dan nodigen wij u hier van harte 
toe uit! Maar het gemeenteleven 
moet ook bekostigd worden. Er zijn  
middelen nodig voor de woordverkon-
diging, het pastoraat, de catechese, het  
diaconaat, de muziek, het beheer van 

de gebouwen, enz. Ik hoop dat u het 
belang van deze dingen ervaart. En 
dat u van het Evangelie, van het werk 
van Christus mag leven. Dan leven wij 
van Gods vrijgevigheid. Nu wordt van 
ons geen tegenprestatie verwacht. 
Maar als wij mogen leven van genade  
dan maakt ons dat dankbaar. Uit 
dankbaarheid mogen wij dan iets  
bijdragen aan Zijn dienst. Mag ik u 
vragen om zo ook bij te dragen aan de 
gemeente?

P.S. Een inspirerend woord over ‘geven 
aan de kerk’ staat in 2 Korinthe 9:7
“Laat ieder doen zoals hij in zijn hart 
voorgenomen heeft, niet met tegen-
zin of uit dwang, want God heeft een 
blijmoedige gever lief.”

ds. R. de Koning Gans

ds. J.J van den End


