
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Beste leden en vrienden van de Kruispuntgemeente, 
De jaarlijkse Actie Kerkbalans is weer begonnen! Ook het afgelopen jaar heeft behoorlijk in 
het teken van ons ‘huishoudboekje’ gestaan. Gelukkig mogen we terugkijken op een mooie 
opbrengst van de Actie Kerkbalans 2017! Waarschijnlijk sluiten we het jaar positiever af dan 
vooraf gedacht, waarover later meer.  
 
Door het tekort op onze begroting blijft het echter wel noodzakelijk om kritisch naar onze 
uitgaven en inkomsten te kijken. Er is, naast al het vrijwilligerswerk, ook veel geld nodig om 
de vaste posten én de diverse activiteiten binnen onze gemeente te kunnen financieren. Dat 
geld moeten we met en voor elkaar bijeen zien te brengen. Actie Kerkbalans is daarmee een 
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van alle leden, gastleden en vrienden van 
Kruispunt! 
 
Geef voor je kerk 
Binnen de kerk vinden tal van activiteiten plaats waar geld voor nodig is. Te denken valt aan 
de zondagse eredienst. Naast het feit dat we het fijn vinden wanneer het warm is in de kerk, 
is het vooral belangrijk dat het Woord verkondigd mag worden. Iets dat gelukkig zondag op 
zondag nog mag gebeuren in onze kerk, maar u zult begrijpen dat dit niet vanzelfsprekend 
is. Daarom de oproep:  
 
Geef voor je kerk! 
 
Bij een oproep als deze is het ook goed om naar de Bijbel te kijken. Wanneer we 2 Korinthe 
9: 7 lezen, zien we dat God hem/haar liefheeft die blijmoedig geeft. Geven met een blij hart, 
hoe doe je dat? Ik denk dat dit heel veel te maken heeft met onze relatie ten opzichte van 
Jezus. Hem kennen is namelijk ook kunnen zeggen: Het mijne is het Zijne! Wat ik heb, heb ik 
dankzij Hem! En die wetenschap leert relativeren en zorgt ervoor dat je liefdevol kunt geven 
aan wie behoeftig is.  
 
God heeft lief wie blijmoedig geeft en alleen daarom al is het fijn om te geven, maar er is 
meer! In 2 Korinthe 9: 6 zien we dat Paulus Spreuken 22: 8 vrij citeert en daarmee aan zijn 
lezers en ook ons een belofte meegeeft: ‘Wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten.’   
Blijmoedig geven, royaal geven, draagt dus ook een belofte met zich mee. Daarom: Geef 
voor je kerk! Ik hoop dat u/jij ruimte ziet om bij te dragen aan onze Kruispuntgemeente.  
 
Gods zegen gewenst! 
 
ds. I. Pauw         Eindhoven, januari 2018 
  



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Kerkbalans 2018 
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 € 98.000,- opgebracht. Onze doelstelling is 
daarmee ruim gehaald, waarvoor heel hartelijk dank! Het ziet er, mede door een aantal 
incidentele meevallers, naar uit dat ons tekort over 2017 ongeveer € 14.000,- zal bedragen. 
Daarmee voldoen we in ieder geval aan de taakstelling van de PGE om ons begrotingstekort 
over 2017 met € 8.000,- te verminderen tot € 21.000,-, maar nog niet aan onze eigen 
doelstelling om dit tot ca. € 10.000,- terug te dringen.  
 

 
 
Ook voor 2018 staan we dus nog voor een flinke financiële uitdaging! Omdat we willen 
vasthouden aan ons streven naar een evenwichtige begroting, hebben we het afgelopen 
jaar in verschillende werkgroepen gekeken naar verhuur, fondsenwerving, energiebesparing 
en naar de inhuur van gastpredikanten. Samen met de verwachte realisatie over 2017 heeft 
dit geleid tot een begroting voor 2018 als samengevat in de tabel op de volgende pagina. 
 
Voor de Actie Kerkbalans staat nu een opbrengst van € 97.000,- opgenomen, iets lager dan 
wat gerealiseerd is over 2017. Daarnaast is, naar aanleiding van de eerder voorgenomen 
besparing, de begrote post voor gastpredikanten verlaagd tot € 5.000,-. Ondertussen heeft 
de kerkenraad echter besloten om het aantal gastpredikanten voor 2018 vooralsnog te 
willen handhaven op het niveau van 2017, waarmee deze post op ongeveer € 9.000,- zal 
uitkomen.   



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Dat betekent echter wél een gezamenlijke verplichting om extra inkomsten te genereren om 
tot hetzelfde resultaat op de begroting te komen. Daarom willen we onze doelstelling voor 
Actie Kerkbalans voor 2018 verhogen tot ongeveer € 100.000,-. 
 

 
 

Als gemeenteleden, gastleden en vrienden van Kruispunt kunnen we via de Actie Kerkbalans 
onze verantwoordelijkheid tonen, door een persoonlijke financiële ondersteuning aan onze 
gemeente. Om onze doelstelling te realiseren verzoeken wij u om per pastorale eenheid* 
een bijdrage als deel 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 wellicht een wat hogere bijdrage geven. We hopen 
van harte dat u/jij het begrip ‘draagkracht’ ook dit jaar weer serieus wilt nemen.                                            
 
Tenslotte 
Op allerlei wijze hebben velen een bijzondere inzet getoond om onze Kruispunt gemeente 
‘draaiend’ te houden. Daar zijn we u allen uiteraard heel dankbaar voor. In gebed en onder 
Gods zegen mogen we dan ook het komende jaar weer met vertrouwen tegemoet zien. 
 
Namens de kerkrentmeesters, 
Jan Pieter Maurice 
 
*pastorale eenheid: alleenstaande man/vrouw of echtpaar met of zonder kinderen 


