
De kerk: plek van ontmoeting en verbinding

De kerk als plek om tot jezelf te komen
of juist anderen te ontmoeten, van jong tot ouder.
De kerk als herberg voor onze gemeente, 
waar je gastvrij ontvangen wordt, bijvoorbeeld 
bij de Instuifochtenden, thema avonden e.d.
De kerk als plek om het leven te vieren en te geloven,
om op adem te komen en inspiratie op te doen.
De kerk als baken op de kruispunten van het leven. 
De kerk: een plek voor u en jou, voor ons allemaal.

Dankzij uw bijdrage kan onze kerk blijven voortbestaan.

Kerk zijn we samen.

De kerk is van ons en voor ons allemaal. En als we als gemeenschap jong en 
vitaal willen blijven, is onze inzet hard nodig. Dat kan door tijd en energie te 
steken in onze gemeente als vrijwilliger. Maar via deze folder willen wij u voor-
al vragen om zich in te zetten voor onze gemeente door een financiële bijdra-
ge. Deze bijdrage hebben we gewoon nodig om onze gezamenlijke plannen te 
verwezenlijken. 

Dankzij die bijdrage van het afgelopen jaar (2017)

- konden we gasten uitnodigen die ons vertelden over hun passie in de Instuif 
- konden we een mooi kinderkerstspel opvoeren
- konden we een nieuwe cantor verwelkomen voor onze cantorij
- konden we nieuw liturgisch meubilair aanschaffen
- konden we nieuw speelgoed aanschaffen voor de kleinsten onder ons
- konden we een blokhut bouwen voor de jeugd
- meer activiteiten organiseren zodat oud en jong elkaar beter ontmoeting, 

Hopelijk kunnen we volgend jaar met jouw bijdrage 

- de tuin opnieuw inrichten
- beginnen met vernieuwing van de hal en de keuken
- een kroonjaren-feest organiseren voor alle “kroon-jarigen” van 25 – 95 jaar
- de organisatie rond de musical “Judas” kunnen ondersteunen

Samengevat: door die bijdrage kunnen we onze kerkgemeenschap ook vol-
gend jaar een actieve geloofsgemeenschap laten zijn. 

Geef aan de kerk

Als je geeft om onze gastvrijheid, openheid en betrokkenheid dan is het 
belangrijk dat je financieel bijdraagt om dat te waarborgen. Zonder huis geen 
ontmoeting, geen ruimte tot ontmoeting met God!
Wil je “slim geven” kijk dan op onze website pkn-eindhoven.nl/over-ons-geld-
zaken/doneren-geldwerving onder de rubriek periodiek schenken. 
Zo krijgt je meer van de belastingdienst terug.



Geef aan de kerk
Voor meer informatie kunt u terecht bij uw wijkkerrentmeester of bij het 
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 

Uitgaven 2018
Hoewel veel kerkenwerk door vrijwilligers gebeurt, hebben we uiteraard predi-
kanten en muzikale ondersteuning nodig. Ook het schoonmaken van de kerk 
wordt gedeeltelijk door betaalde krachten gedaan. De personeelskosten van 
onze kerk worden in 2018 begroot op € 170.500 Daarbij komen de kosten van 
het verwarmen, verlichten, onderhouden e.d. van de kerk geraamd in 2018 op 
€ 31.000. Totaal van € 201.500 aan vaste uitgaven. Daarnaast zijn er admi-
nistratieve kosten en verplichte afdrachten, onder meer voor het landelijke en 
stedelijke kerkenwerk, begroot in 2018 op € 13.500. Verder zijn er nog wat 
diverse kosten à € 1.000. Totale uitgaven in 2018 zijn op € 216.000 begroot. 

Inkomsten 2018
We houden rekening met een licht dalend aantal vrijwillige bijdragers maar met 
een stijgende gemiddelde bijdrage zoals we dat ook in 2017 zagen. Die stijging 
lag op 5 à 10%. We willen u vragen om, als uw omstandigheden dat toelaten, 
dat ook in 2018 te doen. Dan kunnen we ondanks een krimpende gemeen-
schap toch kerk zijn zoals we dat met ons allen graag willen. We hopen in 
2018 op een vrijwillige bijdrage boven de € 190.000. Verder voorzien we aan 
huurinkomsten rond de € 30.500 en aan specifi eke giften en collectes voor het 
wijkkerkenwerk €1.500.
De inkomsten van Eindhoven-Zuid zijn voor 2018 begroot op € 222.000.
We hopen op een groter overschot op de begroting dan de geplande € 6.000. 
Dit overschot is veel te klein om de gewenste aanpassingen aan keuken en hal 
te uit te voeren.
Naast Kerkbalans zullen we zeker acties starten om hiervoor extra inkomsten 
te verwerven. 


