
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Geef vandaag voor de kerk van morgen 
 
Gouderak, januari 2023 
 
Geacht gemeentelid, 
 
De kerk. Wat betekent het voor u? Is het een plek waar u God vindt? Een plek waar u gelijkgestemden ontmoet, uw 
zorgen kunt delen of naar anderen omkijkt? Waar u tijd vindt om te bidden, te bezinnen en kunt groeien in geloof? Of 
is het bezoek eraan vooral een moment in de week waar u even kunt uitstijgen boven de waan van de dag?  
 
De waarde van de kerk is voor ieder gemeentelid weer anders. Maar feit is dat onze kerk voor veel mensen van grote 
betekenis is! Dat moment in de week waarop we samenkomen om te zingen, te bidden, te luisteren naar Gods Woord 
en muziek te maken, het geloof met elkaar te delen en naar elkaar om te zien is voor veel van ons niet weg te denken. 
We zijn dankbaar dat we zo met elkaar kerk kunnen zijn.  
 
Dat is mogelijk dankzij u. Want u bent betrokken bij onze Hervormde Gemeente en steunt (misschien al vele jaren of 
voor het eerst) onze kerk financieel. Daar zijn we erg dankbaar voor! Met uw steun kan de kerk haar plek blijven 
innemen in Gouderak. Met uw gift (en die van anderen) hebben we het afgelopen jaar veel kunnen doen. Denk 
bijvoorbeeld aan het onderhoud van onze gebouwen, het onderhouden van de predikantsplaats en recent nog het 
organiseren van een volkskerstzang in ons dorp.  
 
We mogen in verwondering zien dat, al jaren lang, de inkomsten gelijk blijven. Dat is gelukkig anders dan wat we 
landelijk zien en horen. Wel zien we dat de kosten juist dit jaar weer enorm zijn gestegen. Hierbij zijn de grootste 
kosten: de verplichte afdracht aan de Landelijke Protestantse Kerk (de PKN) en het onderhoud aan onze monumentale 
kerk, maar ook de energiekosten zijn extreem gestegen. 
De inkomsten uit de actie kerkbalans en de collecte inkomsten naast de uitgaven die we doen, zijn voor de PKN de 
belangrijkste maatstaf voor het bepalen van een voltijd of deeltijd dienstverband van de predikant. Evenals vorig jaar 
is dit de grote zorg die we met u delen. De voltijd predikantsplaats staat helaas opnieuw enorm onder druk. 
Daarom dus dezelfde oproep als vorig jaar. 
 
Graag doen we een oproep om hieraan te denken als u uw formulier voor de actie kerkbalans invult; want hoe 
belangrijk vinden we het voortbestaan van onze predikantsplaats?! 
Op de begroting, die u kunt inzien op onze website (www.gouderaksekerk.nl), ziet u dat we dit jaar € 22.000,- denken 
tekort te komen. 
Een rekensommetje leert dat als alle gemeenteleden, waar een actie kerkbalans enveloppe wordt gebracht, elke 
maand ca. € 7,00 extra zou kunnen geven aan onze gemeente, we dan een sluitende begroting zouden kunnen 
indienen. Natuurlijk kan de één dat gemakkelijker geven dan de ander. Maar geeft u naar kunnen!  
 
Ook in 2023 willen we er zijn voor iedereen die de kerk nodig heeft, op wat voor manier dan ook. We hopen van harte 
dat u de kerk wilt blijven steunen.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
We krijgen wel eens de vraag; wat moet ik geven? 

Een houvast: 
 
Jongeren 
Het is goed om al van jongs af aan ook de kerk mee te nemen in je uitgaven. Van jongeren met een smalle beurs 
die de kerk een warm hart toedragen, zouden we een bijdrage voor de kerk van € 5,- per maand heel fijn vinden. 
 
Verdiener minimumniveau 
Heeft u als éénverdiener inkomsten op minimumniveau of net daarboven, dan valt het niet mee om iets bij te 
dragen. Een bijdrage voor de kerk tussen € 7,50 en € 10,00 per maand zou dan een prachtige bijdrage zijn. 
 
Modaal inkomen 
Het modale inkomen van een éénverdiener is nu ongeveer € 3.086,00 bruto per maand. Afhankelijk van uw situatie 
zouden we 0,5 tot 1 % van uw netto inkomsten per maand als richtlijn kunnen noemen. Een bedrag voor de kerk 
tussen € 15,00 en € 30,00 per maand zou een hele mooie bijdrage zijn. 
 
Leden van onze gemeente die (iets) boven modaal verdienen, dat wil zeggen alleen of samen met hun partner 
meer dan € 2.000,- netto per maand, willen we van harte aanbevelen om een grotere bijdrage te geven. 
Bijvoorbeeld bij een gezamenlijk netto inkomen van: 
• € 2.000,- p/mnd. > € 20,- tot € 40,- p/mnd. voor de kerk. 
• € 2.500,- p/mnd. > € 25,- tot € 50,- p/mnd. voor de kerk. 
 
Gelukkig zijn er ook leden die meer bijdragen dan we hier hebben aangegeven. Als uw hart het u ingeeft en u het geld 
kunt missen, denkt u dan nog eens aan de eerder in deze brief genoemde verhoging van € 7,00 per maand. 
Dat zou mooi zijn. Maar natuurlijk zijn we blij met iedere bijdrage. 
 
Geef vandaag voor de kerk van morgen. Want ook voor de generaties die komen, wil de kerk graag inspirerend, 
gastvrij en zorgzaam zijn. Alleen samen kunnen we dat waarmaken. Helpt u mee?  
 
Dankzij uw gift blijft de Hervormde Gemeente van Gouderak ook morgen een plek van betekenis. 
 
Alvast heel hartelijk dank! 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
A. Heuvelman 
College van kerkrentmeesters 
kerkrentmeesters@gouderaksekerk.nl 

 
 

 
 

 
 
 
 

P.S. Kerk-zijn kunnen we alleen samen! Wilt u ook dat de kerk van betekenis blijft? Maak uw toezegging 
voor 2023 vandaag nog gereed.  
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