
“Mijn kerk : een plek van ontmoeting, verdieping en betrokkenheid op de stad. 
Een plek waar mensen zich kunnen verbinden aan God en aan elkaar.”

De Protestantse wijkgemeente Eindhoven-Zuid wil een plek zijn waar jong en 
oud zich thuis voelt. Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de 
een is het een gemeenschap van gelovigen, voor de ander een gebouw. Het is 
de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt, waar u zich kunt verdiepen in 
de geloofsbronnen en anderen kunt ontmoeten.

 
 
Verbinding gevraagd!

Al eeuwenlang verbindt de kerk mensen met elkaar. Daar waar steeds meer 
mensen aandacht en steun nodig hebben, strekken wij onze handen naar hen 
uit. De kerk is de plek waar God zich aan ons verbindt en, door ons, aan de 
wereld waarin wij leven. En nu is het onze beurt om die geschiedenis van ver-
bondenheid om te zetten in een toekomst. Om ervoor te zorgen dat onze kinde-
ren, kleinkinderen en iedereen die in de toekomst op zoek gaat naar verbinding 
terecht kan in de kerk.

In een maatschappij waarin steeds meer verwijdering lijkt te ontstaan, mogen 
wij als kerk de eenheid blijven zoeken. Daar waar steeds meer mensen een-
zaam zijn, willen we een plek van ontmoeting bieden. Zo verbinden we ons aan 
de maatschappij, aan elkaar en daarmee aan God.

Kerkbalans is er om ervoor te zorgen dat dit ook financieel mogelijk blijft. Daar-
voor hebben we uw financiële bijdrage hard nodig. Het geld dat u geeft aan 
Kerkbalans is een investering. Een investering in de kerk van nu én de kerk van 
morgen. Een investering in uzelf en in de generaties die nog komen.

Geef voor Verbinding, geef voor een kerk in balans.

We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties 
voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met men-
sen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, 
is het de kerk die probeert mensen met elkaar te verbinden. Uw steun, via 
uw persoonlijke inzet of financieel via Kerkbalans, kunnen wij niet missen!  
 
Mijn kerk is mij wat waard ........ door wat de kerk doet voor de samenleving en 
door wat de kerk voor mij persoonlijk en voor anderen betekent. Ik zou de kerk 
niet willen missen.

In alle vrijheid en bescheidenheid vragen we u daarom ook dit jaar een bedrag 
te schenken aan Kerkbalans. Ook al houdt u voor uzelf wat afstand van de kerk, 
dan kan het goed zijn dat u het bestaan van de kerk op zich een warm hart 
toedraagt.  Door een gift ondersteunt u onze gemeente . U kunt dat doen door 
bijgevoegde antwoordstrook en acceptgiro.

Geef voor Verbinding, geef voor een kerk in balans.

 
 
 

Uitgaven 2017

Voor 2017 is de totale wijkbegroting vastgesteld op € 221.500 voor de normale 
kosten. Het verwarmen, verlichten, onderhouden e.d. van het gebouw kost in 
2017 € 39.000. Hoewel veel kerkenwerk door vrijwilligers gebeurt, hebben we 
natuurlijk predikanten en organisten nodig. Ook het schoonmaken van de kerk 
wordt dit jaar gedeeltelijk door betaalde krachten gedaan. 

De personeelskosten van onze kerk worden in 2017 begroot op € 170.000. 
Verder zijn er administratieve kosten en verplichte afdrachten, onder meer 
voor het landelijke en stedelijke kerkenwerk. In 2017 totaal € 11.000. Daar-
naast zijn er nog wat diverse kosten à € 1.500. De kosten van aanpassin-
gen aan het gebouw zijn hierin niet begrepen en zullen apart aan u worden  
voorgelegd.

Kerk: een levende organisatie.

Nu de vereniging tot de nieuwe wijkgemeente Eind-
hoven-Zuid in formele zin is afgerond, gaan we kij-
ken hoe we onze toekomst gaan vormgeven. Er zijn 
plannen gemaakt voor aanpassing en uitbreiding 
van ons kerkgebouw, maar ook de gewone kosten 
lopen door. En daar is uiteraard uw bijdrage aan 
Kerkbalans voor nodig.



Mijn kerk verbindt.

Inkomsten 2017

De inkomsten van de beide gemeenten in Eindhoven-Zuid zijn voor 2017 
begroot op € 233.500. We houden rekening met een licht dalend aantal vrij-
willige bijdragers maar met een stijgende gemiddelde bijdrage. We vragen u 
om, als uw omstandigheden dat toelaten, uw eigen bijdrage met ten minste 
het percentage van de inflatie te verhogen. In totaal verwachten we in 2017 
aan vrijwillige bijdragen € 200.000. Verder voorzien we aan huurinkomsten 
€ 32.000 en aan specifieke giften en collectes voor het wijkkerkenwerk €1.500. 
We hebben dus een overschot in de begroting van € 12.000, maar dit over-
schot zullen we hard nodig hebben om de gewenste aanpassingen te betalen 
die nog veel meer geld kosten. Naast Kerkbalans zullen er acties gestart wor-
den om hiervoor extra inkomsten te verwerven. De Kerkenraad hoopt dat u 
de gemeenschap en het verrichte werk van vrijwilligers en het pastorale team 
belangrijk genoeg vindt om als vanouds bij te dragen aan Actie Kerkbalans.  
  
Periodieke gift en Kerkbalans

Waarschijnlijk wist u al dat u uw gift(en) kunt aftrekken bij de aangifte van 
uw inkomstenbelasting. Helaas geldt dat alleen voor giften boven de 1% (mi-
nimaal € 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. In een 
schriftelijke overeenkomst met de PGE legt u dit vast. Periodieke giften zijn 
volledig aftrekbaar van de belasting. Dat kan u, een fiscaal voordeel opleveren 
dat kan oplopen tot 52%. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw 
wijkraad van Kerkrentmeesters of met het Kerkelijk Bureau.

Kerkelijk Bureau, 040-2522575, kerkelijk.bureau@pkn-eindhoven.nl  
Rekeningnummer: NL33 FVLB 0699 6413 14 ten name van Protestantse  
Gemeente Eindhoven

Hartelijk dank, namens de kerkenraden  en de kerkrentmeesters 


