
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.

Kerk zijn we samen.

De kerk is van ons en voor ons allemaal. En als we als gemeen-
schap 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 vragen om u ook op 
een andere manier in te zetten voor onze gemeente. Als u geeft 
om onze gemeenschap, gastvrijheid, openheid en betrokkenheid 
dan is het belangrijk dat u financieel bijdraagt om dat te 
waarborgen. 

Foto’s zijn gemaakt door Thijs Schneider

Geven aan de kerk

Met uw bijdrage zorgen we er als gemeente in de eerste plaats 
voor dat we kunnen worden ondersteund door een team van 
predikanten en dat we ons gemeente-zijn kunnen vieren in een         

goed onderhouden kerkgebouw. Dat 
we het Woord kunnen horen en in de     
ontmoeting beleven. Daarnaast hebben 
we geld nodig om gezamenlijk plannen 
te verwezenlijken. 
- Dankzij uw bijdrage konden we  het 
afgelopen jaar (2018) bijvoorbeeld ook: 
gasten uitnodigen die ons vertelden 
over hun passie in de Instuif; een mooi 
kinderkerstspel opvoeren; een nieuwe 
cantor verwelkomen voor onze cantorij; 
extra pastorale ondersteuning inzetten; 

de musical “Judas” mogelijk maken; een kroonjaar feest 
organiseren.
- En we hopen in het komend jaar (2019) bijvoorbeeld ook: op 
zoek te kunnen gaan naar een nieuwe predikant; te beginnen 
met vernieuwing van de hal en de keuken, en het veiliger en 
energiezuiniger maken van ons kerkgebouw; groepsactiviteiten 
die enthousiasmeren te ondersteunen (musical, kroonjaarfeest, 
gezamenlijke maaltijden).
Kortom, mede door uw 
bijdrage* kunnen we 
onze kerkgemeenschap 
ook volgend jaar een 
actieve geloofsgemeen-
schap laten zijn. 

* Wilt u “slim geven” kijk dan op 
onze website pkn-eindhoven.nl/
over-ons-geldzaken/doneren-geld-
werving onder de rubriek periodiek 
schenken. Zo krijgt u meer van de 
belastingdienst terug.



Geef aan de kerk

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw wijkkerkrentmeester of bij het Kerkelijk Bureau  
040-2522575, kerkelijk.bureau@pkn-eindhoven.nl  
Rekeningnummer: NL91 RABO 0373 7186 59 ten name van Protestantse Gemeente Eindhoven 
 
Hartelijk dank, namens de kerkenraden  en de kerkrentmeesters 

Uitgaven 2019
Onze gemeente mag zich verheugen in heel veel vrijwilligers die allerlei taken in het kerkenwerk 
op zich nemen. Toch hebben we natuurlijk predikanten en muzikale ondersteuning nodig. Ook het 
schoonmaken van de kerk wordt gedeeltelijk door betaalde krachten gedaan. Door het vertrek van 
ds. Dronkert en de verwachting dat aanstellen van een nieuwe predikant waarschijnlijk pas tegen 
het einde van 2019 zal plaatsvinden zullen de personeelskosten in 2019 lager zijn dan voorgaande 
jaren en worden begroot op € 149.000. De kosten van het verwarmen, verlichten, onderhouden 
e.d. van de kerk begroten we op € 33.000. Verder zijn er administratieve kosten, zowel op wijk 
als stedelijk niveau, samen met afdrachten voor het landelijk kerkenwerk worden die begroot op 
€ 12.000. Dat geeft een totaal van € 194.000 aan reguliere uitgaven, een stuk lager dan andere 
jaren doordat de vacante predikantsplaats pas laat in het jaar zal worden ingevuld. Hierdooront-
staat ruimte in de begroting om een aantal lang gewenste aanpassingen aan het kerkgebouw uit te 
voeren, waaraan vanuit deze begroting  €100.000 zal worden bijgedragen. Totale uitgaven in 2019 
zijn daarmee op € 294.000 begroot. 

Inkomsten 2019
Net als in voorgaande jaren moeten we helaas rekening houden met een licht dalend aantal vrij-
willige bijdragers maar tegelijk zien we gelukkig een stijgende gemiddelde bijdrage. De afgelopen 
jaren lag die stijging elk jaar op 5 à 10%. We willen u vragen om, als uw omstandigheden dat toe-
laten, dat ook in 2019 te doen. Dan kunnen we ondanks een krimpende gemeenschap toch kerk 
zijn zoals we dat met ons allen graag willen. We hopen in 2019 op een vrijwillige bijdrage boven de 
€ 185.000. We voorzien aan huurinkomsten rond de € 25.000 en aan specifieke giften en collec-
tes voor het wijkkerkenwerk €1.500. Verder verwachten we in verband met de aanpassingen van 
het gebouw € 50.000 op te halen aan subsidies en opbrengsten van speciale acties.
De inkomsten van Eindhoven-Zuid zijn daarmee voor 2019 begroot op € 261.500. 

Hiermee ontstaat een tekort van € 33.500, wat een direct gevolg is van de wens aanpassingen 
aan de hal, keuken en aangrenzende ruimtes in de kerk uit te voeren. Hiermee investeren we in 
de toekomst van onze wijk. Overigens wordt dit tekort al voor een belangrijk deel gecompenseerd 
door het overschot van 2018 en eerdere jaren, maar we hopen natuurlijk dat we, met hogere 
bijdragen, uiteindelijk op een lager tekort zullen kunnen uitkomen.


