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Hallo beste lezer,

Laat ik mij even voorstellen want u kent mij (nog) niet. Ik ben 
namelijk de toekomst. Een rare naam zult u denken. Dat is ook zo, 
maar ik ben ook niet een persoon of zoiets. Nee, dat niet. Ik ben 
eigenlijk meer een instantie. Maar ook een gebouw, een plaats 
waar mensen samenkomen. Zoals u u een plaats heeft 
om samen te komen, met elkaar te praten, te leren 
en het woord van God te horen.

Maar dat is nu. Ik ben de toekomst. En wil ook aan 
de mensen die dan leven een plaats geven om 
samen te komen en te leren. Net als u nu dus eigenlijk. 
En ik vind het heel belangrijk dat deze plaats er straks, 
in de toekomst, ook nog is. U toch ook? De mooie gebouwen van 
het heden waarin u samenkomt, zijn vaak ontstaan door inzet van 
uw voorouders. Van uw voorgeslacht. Zij gaven en hebben dus een 
basis gelegd voor wat we nu hebben. En dat was hun toekomst. 
Hoe mooi zou het zijn dat u nu ook geeft voor de toekomst. Voor 
de toekomst van uw kerk. Een mooi idee toch? Geeft u mee aan 
de kerk van morgen?

Ik vertrouw erop van wel. Want het steentje waar we vorig jaar 
over spraken, moet toch doorgegeven worden. Net als de oude 
Bijbelse verhalen ook in de kerk van 'morgen' doorverteld moeten 
worden. Met de Actie Kerkbalans kunt u daaraan bijdragen.

Ik vertrouw op uw medewerking.
De (uw) toekomst



We hebben elkaar in deze tijd van corona hard nodig. 
De kerk is al eeuwen een plek waar mensen met elkaar 

verbonden zijn, een plek van inspiratie, bezinning 
en troost. De boodschap van Gods liefde is tijdloos. 

Jezus heeft ons laten zien dat we die liefde met elkaar 
mogen delen. Dat doen we als kerk op vele manieren, 

door onderling zorg en aandacht, bezinnings- en 
gespreksgroepen, het steunen van goede doelen, de 
vieringen voor jong en oud bijvoorbeeld. Uw hulp is 

daarbij onmisbaar. Alleen met u en met elkaar kunnen 
we dit doen. Alleen met elkaar kunnen we deze 

waardevolle plek laten groeien en de boodschap 
van Gods liefde delen in deze wereld.

Hartelijke groet,

Niels

“De boodschap van 
 Gods liefde is tijdloos”

L(G)eef
in het 
heden



De oproep bij de Actie Kerkbalans 
2020 om, indien mogelijk extra bij 
te dragen in de exploitatie van onze 
kerk(gemeenschap) heeft fantastisch 
geholpen. Het totaal van de 
toegezegde bedragen voor 2020 komt 
op € 171.700, dat beduidend meer 
is dan de € 166.500 die we in 2019 
mochten ontvangen.

Het begrote tekort voor 2020 van 
€ 28.400 kon daarmee voor 
een bedrag van € 5.200 worden 
weggewerkt. Helaas gooide COVID-19 
roet in het eten. Vanaf half maart 
2020 zijn de Ontmoetingskerk en het 
ontmoetingscentrum De Brink op slot 
gegaan en af en toe beperkt open 
gesteld, waardoor we inkomsten uit 
verhuur van de kerk en zaalruimten 
misliepen en De Brink geen inkomsten 
meer had uit buffetverkopen.

We verwachten dat zeker het eerste 
halfjaar van 2021 de situatie niet zal 
wijzigen. Voor de begroting 2021 zijn 
we er voorzichtig van uitgegaan dat 
vanaf de startzondag de activiteiten 
langzaamaan weer kunnen worden 
opgestart.

Natuurlijk is het zo dat door het 
wegvallen van diverse activiteiten 
er naast minder inkomsten ook 

minder kosten worden gemaakt, 
maar het merendeel van de 
kosten liggen redelijk vast. Hierbij 
te denken aan de maandelijkse 
afdracht aan de Protestantse Kerk 
in Nederland voor de inzet van de 
predikanten in de pastorale zorg en 
kerkdiensten, het onderhoud van 
en afschrijvingen op de gebouwen, 
installaties en inventaris, als ook de 
energierekening.

We voorzien dat 2021 net als 2020, 
een financieel lastig jaar wordt.

We realiseren ons terdege dat onze 
gemeenteleden ook de (financiële) 
nadelen ondervinden van deze 
virus-crisis. Toch willen we u vragen, 
uiteraard naar vermogen, maar als 
het kan minimaal uw bijdrage voor 
2020 ook voor 2021 toe te zeggen.

Gerard Alders
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Wat is uw reden om te geven aan de toekomst?
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..... om deze in stand te 
kunnen houden, zodat 
het woord en de liefde 
van God doorgegeven kan 
worden aan de kinderen 
en onze medemensen.

..... zodat ook de generaties 
na ons de liefde binnen de 
gemeente mogen voelen en 
kunnen meemaken. Laten we 
doorgeven wat ons raakt, wat 
ons bezielt, wie wij zijn: 
kinderen van de Almachtige 
Drie-Enige God.

Petra A. Visser

Ik geef vandaag voor de 
kerk van morgen.....



..… want de kerk van morgen 
is onze kerk van de toekomst. 
Waar ‘de kerk’ niet alleen op 
zondag wordt beleefd maar 
op elk moment van de week 
en iedereen zich thuis voelt 
bij die activiteit die het best 
bij hem of haar past.

..... omdat ik het heel 
belangrijk vind dat er 
een plek blijft waar we 
samen God kunnen 
leren kennen.

Harro Gelling
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Inspirerende diensten
Elke week even pauze nemen. 
Even loskomen van de drukte van 
de dag en bidden voor alles wat je 
bezig houdt. Aangeraakt worden 
door God en je geloof met anderen 
delen.

Een zorgzame gemeenschap
Een bezoekje als je ziek bent, een 
kaartje als je dat nodig hebt, een 
bemoedigende schouderklop, een 
helpende hand: omzien naar elkaar 
en voor elkaar zorgen, dat is het 
kloppende hart van kerk-zijn.

Een gastvrije kerk
Wie je ook bent en waar je ook 
vandaan komt: in de kerk ben je 
welkom. Je vindt er een luisterend 
oor. God houdt ook van jou en kent 
je zoals je echt bent.

Geef vandaag voor 
de kerk van morgen
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