Geef voor
je kerk.
Geven uit dankbaarheid aan
God en uit liefde tot de naaste.
Geroepen om door onze liefdegaven te dienen aan de Heer.

kerk bij u in? Is voor u de kerk van
blijvende waarde? Herkent u de kerk
als een oase voor onderweg op onze
levensreis?

Om de voortgang van de Woordverkondiging mogelijk te maken
wordt langs deze weg onze bijdrage
gevraagd. Zo mogen wij geven om
het geloof door te geven aan de
volgende generaties.

Kunt u zich voorstellen dat er geen
ruimte is voor clubs en verenigingen.
Dat we ‘s winters in een niet
verwarmd kerkgebouw samen
komen omdat er niet voldoende
financiële middelen zijn?

Blik ook naar buiten
Maar ook om als kerk naar buiten te
treden zoals op 9 september 2017,
tijdens de Open Monumentendag
met een tentoonstelling, rondom
de doop en doopjurken, die veel
bezoekers trok en soms leidde tot
diepgaande gesprekken over het
geloof.

Houdt de lofzang gaande
Hoe zou ons zingen klinken zonder
orgelspel, omdat reparatie van het
orgel niet bekostigd kan worden?
Bijvoorbeeld:
Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.
Psalm 84

Als gemeente, die kerk wil zijn met
elkaar en voor elkaar, zijn wij ook
samen verantwoordelijk voor de
instandhouding van kerkgebouwen,
pastorieën en vergadergebouwen.
Dit geldt ook voor de twee orgels
die regelmatig onderhoud vragen.
Mede-verantwoordelijk
Als wij bedenken met hoeveel
inspanning ons voorgeslacht de
Grote Kerk ruim 250 jaar geleden
na een brand heeft herbouwd en
sindsdien de generaties door heeft
onderhouden en uitgebreid, dragen
wij als doop- en belijdende leden
mede-verantwoordelijkheid om
dit werk voort te zetten, opdat de
woordverkondiging voortgang kan
hebben.
Het College van Kerkrentmeesters
ziet uit naar uw reactie op het
verzoek uw verbondenheid en
liefde ook nu weer door uw bijdrage
kenbaar te maken.

Vraag is welke plaats neemt de

Colofon
Kerkelijk Bureau
Postbus 73
3360 AB Sliedrecht
Bezoekadres
Kerkbuurt 135
3361 BE Sliedrecht

Contact
Telefoon: 0184-415 680
E-mail: kerkelijkbureau@hervormdsliedrecht.nl

Reacties en vragen naar aanleiding van deze
folder kunt u sturen naar het Kerkelijk Bureau.

Bankrelatie
van het College van Kerkrentmeesters
van de Hervormde Gemeente Sliedrecht
Bankrekening: NL54 FVLB 0225 4294 70
(SKG/Van Lanschot)
t.n.v. CvK Hervormde Gemeente te Sliedrecht

Drukwerk
Drukkerij De Waard
Sliedrecht/Houten
www.hervormdsliedrecht.nl
www.kerkbalans.nl

Mijn kerk.
Misschien is dat iets te persoonlijk.
Onze kerk.
Dat klinkt beter en ietsje meer bescheiden.
Dan denk ik aan de Grote Kerk en de Maranathakerk.
Onze kerken.
Mooi toch.
Waar elders kerken gesloten worden, zijn deze driemaal
per zondag open.
Wat een mooie gebouwen.
Waar elders sprake is van achterstallig onderhoud,
waar mensen in de openlucht moeten samenkomen of
in het geheim, kunnen wij zomaar naar die mooie kerken
van ons.
Wat een wonder toch.
Echt om dankbaar voor te zijn.
Mijn kerk.
Neen, beter: onze kerk.
Kan het nog beter?
Jazeker, veel beter.
Want eigenlijk is de kerk helemaal niet van ons.
De Kerk is van de Here.
Dat betekent het woord 'kerk' feitelijk.
'Kerk' is 'wat van de Here is'.
De Grote Kerk is niet van ons.
De Maranathakerk ook niet.
Ze zijn van de Here.
Wij passen er een tijdje op.
En we hopen ze aan de volgende generatie
weer door te geven.

Actie
KerkBalans
Dat belijden we ook zo mooi.
We zijn van de Here Jezus.
Hij heeft zijn leven voor ons gegeven.
Hij verlost ons uit de macht van de boze.
Hij waakt over ons.
Hij geeft mij zekerheid over eeuwig leven.
En….
Hij maakt mij bereid voor Hem te leven.
Als we voor de Here Jezus leven,
als we ons leven aan Hem toewijden,
als we voor Hem gaan,
als we ons aan Hem geven,
geven we ook om Zijn Kerk,
gaan we ook voor Zijn Kerk,
wijden we ons ook aan Zijn Kerk toe.
In de dienst van de Kerk gaat het om Jezus Christus.
Om de verkondiging van het evangelie.
Om het omzien naar elkaar.
Om het leren aangaande Hem.
Om de zorg voor de naaste.
Dat hopen we ook in Sliedrecht het komende jaar
gestalte te geven.
Daarvoor hebben we veel gaven ontvangen.
Ook financiële.
Wat een voorrecht dat we daarvan aan de Here en zijn
Kerk mogen geven.
Neen, niemand boven vermogen.
Wel iedereen naar vermogen.

kerkbalans

Openingstijden
Woensdag, donderdag en vrijdag:
8.30 tot 12.00 uur
Donderdagavond:
19.00 tot 20.30 uur

Vormgeving en opmaak
Impuls – www.impulsontwerpt.nl

Geef om
Zijn Kerk

De Kerk is van de Heer.
Eigenlijk kan het wel wat persoonlijker.
De Kerk zijn de mensen die van de Here
zijn.
Ze zijn Gods eigendom.
Wij zijn van Hem.

Daarom, ook voor 2018:
Geef om je kerk.
Neen, beter:
Geef om Zijn Kerk
Ds. G.J. Mink
Predikant wijk 1

Begroting 2018
57%

Uw toezegging voor
een vrijwillige bijdrage.
Omdat de afgelopen jaren sprake
was van predikantsvacatures
in onze gemeente, waren de
daadwerkelijke kosten lager. In
2017 is de predikantsvacature
in wijk 1 vervuld. Het beleid van
het college is erop gericht dat
de uitgaven en inkomsten in
evenwicht zijn. Dit betekent dat
de inkomsten ten opzichte van
de werkelijke inkomsten over
2016 met ongeveer 3% moeten
toenemen. In januari 2018 zal in
het kader van de Actie KerkBalans
uw aandacht gevraagd worden
om bij de vaststelling van uw
vrijwillige bijdrage voor 2018 hier
rekening mee te houden.

Wij vertrouwen erop dat op basis
van alle toezeggingen wij aan
onze financiële verplichtingen
kunnen voldoen. Zodat ook in
onze gemeente elke zondag weer
opnieuw die rijke boodschap van
het Evangelie van Jezus Christus
verkondigd kan blijven worden en
ook alle andere activiteiten binnen
onze gemeente kunnen blijven
plaatsvinden.
Wij zeggen u bij voorbaat
hartelijk dank voor uw bijdrage
en uw betrokkenheid bij de
Hervormde Gemeente te
Sliedrecht.

1%

2%

18%

Pastoraatskosten
Het gaat hier om de vergoedingen
voor 4 predikanten incl. pensioenpremies, kosten pastoraal medewerkers en vergoedingen voor
gastpredikanten.
Totaal € 440.400,-

Salaris personeel
Het gaat hier om de kosten van kosters en parttime
medewerksters Kerkelijk Bureau incl. sociale lasten en
pensioenpremies, vergoedingen organisten en hulpkosters.
Totaal € 138.300,-

12%

Overige inkomsten
Het gaat hier om
algemene giften en
ontvangen rente
Totaal € 10.800,-

Onderhoudskosten en
kosten gebruik gebouwen
Dit betreft onderhoud, belastingen,
gas/water/licht en verzekeringen
voor 2 kerkgebouwen, dienstgebouw, kosten voor 4 pastorieën,
onderhoud orgels en piano’s.
Totaal € 97.900,-

Verjaardagfonds
Totaal € 17.900,-

2%

Solidariteitskas
Totaal € 19.100,-

Uitgaven

6%

€ 744.200,-

Baten onroerend goed
Totaal € 41.800,-

Gemeenteleden, die aan ons hebben doorgegeven dat zij de toezegging digitaal willen
invullen, ontvangen in januari 2018 een e-mail met
daarin de link om dit te regelen.
Als u vanaf 2019 dit ook digitaal wilt regelen,
dan kunt u dit op het toezeggingsformulier
aankruisen en uw e-mailadres invullen. In januari
2019 ontvangt u van ons een e-mail met daarin
een link. Met een paar eenvoudige handelingen
kunt u daarmee uw toezegging voor 2019
digitaal invullen. Omdat de digitale toezegging
automatisch verwerkt wordt, bespaart het ons
tijd en papier.

21%

Inkomsten
€ 744.200,-

3%

Collecte-opbrengst
Totaal € 161.300,-

68%

Overige kosten
Het gaat hier om kosten van Actie
KerkBalans, ledenadministratie,
accountant en bankkosten.
Totaal € 23.300,-

Vrijwillige bijdragen
Totaal € 523.300,-

6%

Bijdragen aan andere (hogere) organen
Het gaat hier om afdracht voor landelijk
kerkenwerk, solidariteitskas (afdracht van
€ 5 per lidmaat aan landelijk steunfonds
voor plaatselijke gemeenten).
Totaal € 44.300,-

4%

Kosten kerkelijke activiteiten
Het gaat hier om de kosten van de wijk-kerkenraden,
facilitering jeugdwerk (de Handpalm en CJMVgebouw) en kosten uitzendingen erediensten via
internet en kerkradio.
Totaal € 30.000,-

Toelichting

Alle gemeenteleden van 20 jaar en ouder worden
voor de Actie KerkBalans benaderd. Als dit de
eerste keer is dat u gevraagd wordt om aan
deze actie deel te nemen, kijk dan voor meer
informatie op: www.hervormdsliedrecht.nl

Indexatie traktementen en salarissen
De meeste kosten bestaan uit de traktementskosten van de
predikanten en de salariskosten van de pastoraal werkers,
kosters en medewerkers van het Kerkelijk Bureau. De hoogte
van deze kosten is door ons alleen beïnvloedbaar door het aantal
arbeidsuren te beperken of uit te breiden. De hoogte van het
traktement/salaris wordt door de landelijke organisatie van de
Protestantse Kerk in Nederland vastgesteld op basis van de CAO
voor rijksambtenaren (predikanten en kerkelijke werkers zijn
trendvolgers). Voor 2018 verwachten we een kleine verhoging.

CJMV gebouw
Bij het opstellen van de begroting voor 2018 zijn we ervan
uitgegaan dat het CJMV gebouw wordt overgenomen door
onze gemeente. We hebben er rekening mee gehouden dat de
kosten van facilitering Jeugdwerk hierdoor zullen stijgen. Om het
financieel gezien neutraal te laten plaatsvinden, zal het aantal
collecten voor facilitering Jeugdwerk verhoogd worden naar zes.
Dit betekent dat in de oneven maanden de maandelijkse derde
collecte voor het GROEI-fonds is en in de even maanden voor
facilitering Jeugdwerk.

