Geef vandaag voor de kerk van morgen
Financieel overzicht (in euro’s)
OVERZICHT VAN LASTEN EN BATEN

Werkelijk
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

LASTEN
Onderhoud Kerken en Gebouwen

255.774

212.800

211.400

Loonkosten

474.448

607.278

638.238

Overige kosten

179.415

171.550

147.540

TOTAAL LASTEN

909.637

991.628

997.178

163.927

155.000

161.800

Giften

18.463

17.150

21.100

Legaten

17.356

-

-

-

1

1

Erfpachtcanon

70.000

70.000

70.000

Overige baten

134.499

26.200

30.060

VERWACHT AAN KERKELIJKE BIJDRAGE

605.000

625.000

635.000

ONTVANGEN KERKELIJKE BIJDRAGE*

625.157

656.457

1.029.402

893.351

917.961

119.765

-98.277

-79.217

TIP Belastingaftrek
Uw bijdrage aan Kerkbalans komt in aanmerking voor belastingaftrek: als u meer dan 1% van uw verzamelinkomen én meer dan
€ 60 aan giften per jaar uitgeeft, is het meerdere tot maximaal
10% van het verzamelinkomen aftrekbaar.
Als u ervoor kiest uw bijdrage gedurende minimaal vijf jaar vast
te leggen, is zelfs het gehele bedrag aftrekbaar. Dit hoeft tegenwoordig niet meer notarieel vastgelegd te worden. U kunt hiervoor een schriftelijke overeenkomst opstellen met de kerk. Meer
informatie: www.hervormdhuizen.nl/AKB en www.schenkservice.nl

Actie Kerkbalans
Hervormd Huizen.

BATEN
Collecte opbrengsten

Rente

TOTAAL BATEN
RESULTAAT
(zwart overschot, rood tekort)
BENODIGDE KERKELIJKE BIJDRAGE 2022

BENODIGDE BIJDRAGE PER TOEZEGGING**
(9% meer dan in 2021)

*

Geef vandaag voor
de kerk van morgen

714.217

€ 512

Op basis van de stand per 1 oktober, is de verwachting dat de opbrengst van de actie Kerkbalans
in 2021 uit gaat komen op € 656.457 met 1.398 toezeggingen.
** Er is uitgegaan van 1.395 toezeggingen in 2022

Contactgegevens Kerkelijk Bureau
Tijdelijk adres De Ruyterstraat 7,
1271 SR Huizen
Telefoon
035 - 303 34 84
E-mail
kerkelijkbureau@hervormdhuizen.nl
IBAN
NL07RABO0329902652

We zijn via de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en
na ons. We houden elkaar vast in geloof en hebben oog voor mensen die steun
nodig hebben. In een wereld waar het ‘ieder voor zich’ de toon zet, is het de kerk die
mensen met elkaar en met God verbindt. Geef aan die verbinding.
Geef aan Kerkbalans.

Uw bijdrage voor komend jaar:
gewoon?

8.
9.
10.
11.
12.

Kerk zijn we samen!
Gemeenteleven in beeld

met beeld en geluid
met licht en warmte
met gemiddeld 1500 kerkgangers per zondag
met veel diverse jeugdactiviteiten
met ouderenpastoraat

Geef vandaag voor de kerk van morgen
God geeft om mensen.
God geeft Zijn Woord en door de
Heilige Geest leren we Jezus Christus kennen.
Zo mogen we om en voor elkaar geven:

Het is eigenlijk heel gewoon. De kerk is een huishouden, een bijzonder
gezin waar we gezamenlijk verantwoordelijkheid voor dragen. Uw bijdrage is nodig om alle ‘gewone’ uitgaven te kunnen doen die nodig
zijn voor het gemeenteleven, in al haar facetten. Zoals de salariskos-

Met 500 kerkdiensten, themadiensten, bijbellezingen en gebedsdiensten

ten van onze predikanten, evangelist en pastoraal medewerkers, de bijdrage voor kosters en organisten en kosten voor de (leden)administra-

• gemeenteleden - door gemeentedagen, ouderenmiddagen,
koffie-ochtenden, zangavonden en nog veel meer.

tie. Bovendien geven we bijna dagelijks geld uit om onze gebouwen
te onderhouden en de samenkomsten mogelijk te maken. En ook zijn
investeringen op lange termijn nodig om onze gebouwen up-to-date te
houden. Gewoon? Eigenlijk is het heel bijzonder!

• God en mensen - door erediensten, catechisaties,
bijbelkringen en kindernevendiensten.

met 40 dopelingen

met 10.000
kopjes koffie

met 30 leden die
belijdenis deden

met
ouderenpastoraat

• kinderen - door King’s Kids, De Instuif, zondagsschool, zondagse
kinderopvang, EVA, KV, Bruggerchill, PUBR, College Tour,
jongerenactivititeiten en de Vakantiebijbelweek.
• generaties - door wijkactiviteiten, koffiedrinken, startweekend
met maaltijd, gemeente-avonden en Generation Praise.
• mensen binnen en buiten de gemeente - door De Brug,
evangelisatie-activiteiten en muziek.
• en nog zoveel meer...

met missionair
werk en De Brug

met vele pastorale met gemiddeld
ontmoetingen
1500 kerkgangers
per zondag

met muziek van orgels
en muziekgroepen

met licht
en warmte

met veel diverse
jeugdactiviteiten

met 4000
glazen limonade

met
beeld en geluid

Bijzonder!
God geeft om ons en wij om elkaar, dankzij het offer van Jezus Christus.
Samen vormen wij een bijzonder gezin, Gods kerk. Daar zijn we God zeer
dankbaar voor. We vragen u, die deel uitmaakt van dit gezin, nadrukkelijk
om ook ﬁnancieel te geven. Zodat iedere zondag bijzondere woorden
van verlossing, vertroosting en bemoediging kunnen blijven klinken. En
zodat wij Gods liefde aan elkaar en aan de mensen om ons heen kunnen
blijven doorgeven. Geef vandaag voor de kerk van morgen!

