
 
 

 
 
 

 
 

Beste leden van de Kruispuntgemeente, 
 
De jaarlijkse Actie Kerkbalans is weer begonnen! Afgelopen jaar was voor Kruispunt een 
bijzonder jaar. We mochten een nieuw kerkgebouw betrekken en daarnaast een volledige 
predikantsplaats ontvangen. Dat betekent ook dat we samen de verantwoordelijkheid 
hebben om de bijbehorende lasten te dragen. Daarom is er, naast het vele vrijwilligerswerk, 
veel geld nodig om de vaste posten en velerlei activiteiten te kunnen financieren. Dat geld 
moeten we met elkaar opbrengen. Actie Kerkbalans is dus een gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid van alle leden, gastleden en sympathisanten van Kruispunt! 
 
Van geven word je niet armer 
Natuurlijk merk je het aan je portemonnee wanneer je geld geeft aan een goed doel. Er zal 
wat minder in zitten dan voorheen. Toch levert het geven je ook wat op! Te denken valt aan 
een goed gevoel. Fijn dat je iets hebt kunnen betekenen voor de ander die bijvoorbeeld in 
nood verkeert. 
 
Van geven word je dus eigenlijk niet armer. Probeer het maar eens! Dat is iets dat God ook 
zegt tegen Zijn volk, Hij daagt het volk als het ware uit. We zien deze uitdaging terug in 
Maleachi 3: 10: 
 
‘Kom nu maar eens opdraven met je tienden, geef aan Mij wat je hebt, en dan zal Ik de 
sluizen van de hemel voor jullie openzetten, dan zal Ik jullie zegenen.’  
 
Wat een geweldige belofte voor het volk en ik pas hem dan ook graag toe op onze eigen 
gemeente en ons kerkelijke leven! Wanneer wij geven, geeft God ook! Na het geven komt 
de zegen! Nogmaals: probeer het maar eens! En als ik dan heel concreet mag worden, geef 
dan alstublieft ook aan de Actie Kerkbalans 2017. Geef, zodat het werk in Eindhoven door 
kan gaan. Dat er gepreekt kan blijven worden, dat we pastoraal gezien naar elkaar kunnen 
blijven omzien, dat het jeugdwerk zich verder ontwikkelt en dat we missionair gezien aan 
het werk kunnen blijven. Geef, zodat Gods koninkrijk ook in Eindhoven verder gestalte zal 
krijgen.  
 
Van geven word je niet armer, het geeft juist zegen! Iets dat we terugzien op meerdere 
plekken in de Bijbel en ook iets dat op de laatste gemeenteavond (d.d. 29 november) werd 
benadrukt door gemeenteleden. Misschien moeten we met elkaar nog een stapje extra 
zetten. Meer doen, meer bidden, meer geven dan we normaal doen, bidden of geven. Doet 
u mee? Doe jij mee? Ik hoop het! Laten we samen -ook financieel gezien- onze schouders 
onder onze prachtige gemeente zetten. Laten we ruimhartig geven in de wetenschap dat we 
er niet armer van worden. En dan mogen we er ook op vertrouwen dat God ons zal zegenen.  
 
ds. I. Pauw        Eindhoven, januari 2017  



   

 
 
 

 
 
Kerkbalans 2017 
 
De Actie Kerkbalans is de belangrijkste inkomstenbron voor onze gemeente. Deze vrijwillige 
bijdrage komt volledig ten goede aan onze Kruispuntgemeente en wordt gebruikt om de 
vaste lasten voor predikant en huisvesting van onze gemeente te betalen (het Wijkbudget).  
 
Daarnaast zijn er de uitgaven van het Wijkfonds (ten behoeve van ons gemeenteleven, zoals 
voor kinder- en jeugdwerk, pastoraat, PR, start-dag, etc.). Deze worden gefinancierd uit de 
zondagse collecten en giften voor het Wijkfonds. 
 
Financiën Kruispuntgemeente 
Afgelopen jaar heeft de Actie Kerkbalans ruim € 88.000,- opgebracht, waarmee ca. 60% van 
onze begrote vaste lasten (voor predikanten en huisvesting) kon worden gedekt. Dit bedrag 
werd overigens opgebracht door iets meer dan de helft van de pastorale eenheden* binnen 
onze gemeente. Het ziet er naar uit dat het totale tekort over 2016 bijna € 40.000,- zal 
bedragen, zoals overigens ook begroot was. 
 

 
 
Voor 2017 is de situatie weer anders. Ons nieuwe kerkgebouw met bijbehorende kosten 
(energie, onderhoud), de volledige predikantsplaats en het aflopen van de bijdrage uit 
externe fondsen, zorgen samen voor een flinke financiële uitdaging: de (concept)begroting 
2017 vertoont een tekort van bijna € 30.000,-. Dit tekort lijkt structureel en dit betekent een 
risico voor ons als wijkgemeente! De kerkenraad streeft er daarom naar om de begroting op 
korte termijn in balans te krijgen. Op de gemeenteavond van 29 november jl. is een 
toelichting gegeven op de aanpak van de kerkenraad om het financiële resultaat voor 
Kruispunt met ca. € 20.000,- te verbeteren en zo reeds in 2017 tot een meer evenwichtige 
begroting te komen.  
 
Om dit te realiseren streven we, naast het verhogen van de huuropbrengsten, het besparen 
op energie en het werven van nieuwe externe fondsen, ook naar een (structurele) verhoging 
van de opbrengst van Actie Kerkbalans.  



 
 
 
 
 

 
In de begroting van 2017 staat € 90.000,- opgenomen als opbrengst van Actie Kerkbalans, 
zie onderstaande tabel. De doelstelling is om dit gezamenlijk reeds in 2017 met minimaal 5% 
te verhogen (of minimaal 7% ten opzichte van de opbrengst van 2016). 
 

 
 

Via de Actie Kerkbalans kunnen we als gemeenteleden, gastleden en sympathisanten onze 
verantwoordelijkheid voor een sluitende begroting tonen, door een persoonlijke financiële 
ondersteuning.  
 
Om de beoogde doelstelling te realiseren verzoeken wij u om per pastorale eenheid* een 
bijdrage als percentage van uw bruto (gezins)inkomen te geven naar de volgende richtlijn: 
 
Bruto (gezins)inkomen Richtlijn 

Tot € 36.500,- 2,0 % 
Van € 36.500,- tot € 73.000,- 3,0 % 
Vanaf € 73.000,- 4,0 % 

 
Uiteraard geldt het principe dat men geve naar draagkracht. Degene voor wie deze richtlijn  
te hoog is geeft minder, anderen kunnen, naar we hopen, een hogere bijdrage geven. 
 

We hopen van harte dat u/jij het begrip ‘draagkracht’ serieus wilt nemen.                                            
Van geven word je niet armer! 

 
Tenslotte 
Als leden van de Kruispuntgemeente heeft u afgelopen periode opnieuw veel inzet getoond 
en op velerlei wijze de handen (letterlijk) uit de mouwen gestoken. Daar zijn we u uiteraard 
zeer dankbaar voor. In gebed en onder Gods zegen mogen we dan ook met vertrouwen de 
toekomst tegemoet zien. 
 
Namens de kerkrentmeesters, 
Jan Pieter Maurice 
 
*pastorale eenheid: alleenstaande man/vrouw of echtpaar met of zonder kinderen  



 
 

 
 
 
 

 
Toezeggingsformulier 
Ook dit jaar kunt u uw toezegging digitaal invullen. U vindt het toezeggingsformulier op de 
website van Kruispunt (http://xpunt.info/contact/aktie-kerkbalans). De betaalwijze 
‘automatische incasso’ heeft onze voorkeur, dit kost onze gemeente het minst. In dat geval is 
het wel nodig dat wij ook een geprint formulier met uw handtekening ontvangen. U kunt dit 
in de daarvoor bestemde bus in de kerk deponeren of aan uw wijkouderling overhandigen. 
 
Graag ontvangen wij uw toezegging uiterlijk 5 februari. Als u twijfelt over de manier van 
invullen, raadpleeg dan één van uw kerkrentmeesters of bel met het Kerkelijk Bureau. 
 
Periodieke gift en Kerkbalans 
Waarschijnlijk wist u al dat u uw gift(en) kunt aftrekken van uw inkomstenbelasting. Helaas 
geldt dat alleen voor giften boven de 1% (minimaal € 60) en tot maximaal 10% van het 
verzamelinkomen. Die grenzen gelden echter niet voor een periodieke gift. Bij een 
periodieke gift schenkt u minimaal vijf jaar lang elk jaar eenzelfde bedrag aan onze 
gemeente of diaconie. In een schriftelijke overeenkomst met de PGE legt u dit vast. Uw gift 
komt ook dan uiteraard geheel ten goede van Kruispunt. Periodieke giften zijn volledig 
aftrekbaar van de belasting. Dat kan u, als trouwe gever, een fiscaal voordeel opleveren dat 
kan oplopen tot 52%. Op deze manier kunt u méér geven maar kost het u netto minder geld!  
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw kerkrentmeesters of met het 
Kerkelijk Bureau: 
 
Kerkelijk Bureau 
Camphuijsenstraat 4  
5615 KS Eindhoven 
040-2522575 
 
e-mail:  kerkelijk.bureau@pkn-eindhoven.nl 
Rekeningnr.:  NL33 FVLB 0699 6413 14 ten name van Protestantse Gemeente Eindhoven, 

onder vermelding van 'Kruispunt gemeente' 
 
Telefonische bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 uur en 11.30 uur. 
Geopend op dinsdag tussen 9.00 en 13.00 uur. 
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