
Kerkbalans 2020 

Het is bijna weer tijd voor Actie Kerkbalans! Van zaterdag 18 januari tot za-

terdag 1 februari halen vrijwilligers geld op voor onze kerk. Tussen 20 januari 

en 25 januari ontvangt u van ons een brief met een antwoordstrook. Tussen 

27 en 31 januari zal deze antwoordstrook weer worden opgehaald. Dat is 

hard nodig. Want we willen behouden waar we om geven. En als het even 

kan, laten groeien.  

Waarom Actie Kerkbalans? 

De kerk krijgt geen subsidies en is dus volledig afhankelijk van de bijdrage 

van betrokken kerkleden zoals u. De inkomsten uit Kerkbalans vormen de 

financiële basis voor onze kerk (Dit is bij ons 51%, landelijk is dit zelfs 70%)

Dankzij uw bijdragen kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en 

nieuwe plannen maken. Het grootste doel van Elim is het behoud van de 

predikantsplaats, momenteel voldoen wij nog niet aan de reservering die 

hiervoor nodig is.  
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Dalende inkomsten 

Al een paar jaar dalen de inkomsten via Kerkbalans in onze kerk. In 2017 

ontving onze kerk € 127.924,-. In 2018 € 123.816,- en in 2019 is er tot nu 

toe € 100.513,- binnengekomen. De verwachting is dat dit uitkomt op on-

geveer € 115.000,-. Voor 2020 vragen we € 140.000,- voor Actie Kerkba-

lans. Een heel groot gat ten opzichte van de afgelopen jaren, hoe gaan we 

dit met elkaar dichten? Eigenlijk komt dit neer op een stijging van bijna 

20% per persoon, met andere woorden: Om aan het doel van 2020 te vol-

doen, moet er 20% per persoon meer worden gegeven dan in 2019. Los 

van deze daling, zijn de inkomsten van onze kerk ver beneden het landelijk 

gemiddelde (bijna 10% lager op basis van het verwachte bedrag 2019).  

Kerk zijn we samen 

Is de kerk voor u ook een plek van ontmoeting, inspiratie en bovenal ver-

binding? Hoe belangrijk is het voor u om te behouden wat waardevol is? 

De kerk kan alleen voortbestaan dankzij uw bijdrage. We hopen weer op u 

te mogen rekenen, nog meer dan afgelopen jaren! Zoals u ziet, is het heel 

hard nodig. Wilt u overwegen om uw bijdrage voor 2020 te verhogen? 

Vanaf 20 januari ontvangt u daarom een brief met het verzoek om bij te 

dragen. Doe mee aan Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier 

ruimhartig in! 

Voor meer informatie over de actie Kerkbalans kunt u terecht op onze  

website. Kijk op www.elimtharde.nl/kerkbalans 

Ik geef om een plek waar ik mijn geloof in God kan delen ... daarom geef ik voor mijn kerk! 


