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Beste leden en vrienden van de Kruispuntgemeente, 
 
De jaarlijkse Actie Kerkbalans is weer van start gegaan. Het thema is, net als afgelopen jaar, 
Geef voor je kerk! En er is veel ‘gegeven’ afgelopen jaar! En dan niet alleen financieel. Tal 
van mensen hebben voor het eerst of opnieuw vooral veel tijd en energie gegeven om onze 
gemeente draaiend te houden.  
 
Ons gemeenteleven wordt onderhouden door gezamenlijke activiteiten als het Paasontbijt, 
kamperen tijdens het Hemelvaartweekend, het Startweekend, het Vakantiebijbelfeest, de 
Kerstwandeling en bijv. ook door de viering van ons 15-jarig bestaan het afgelopen jaar.  
 
Maar ook zaken als de redactie van het Contactpunt, de leiding van de jeugdclubs en de 
kringen, het (ouderen)pastoraat, het geven van catechisaties, de organisatie van de crèche, 
het draaien van koffie-, koster- en schoonmaakdiensten, de muziekgroepen, het regelen van 
geluid en techniek, de financiën, het organiseren van de preekbeurten, het onderhoud van 
de tuin en het gebouw, enz. Zo dragen veel mensen hun steentje bij aan onze gemeente! 
Teveel om op te noemen. Zeker na het vertrek van ds. Pauw is dat nog extra naar voren 
gekomen, waarvoor héél hartelijk dank! 
 
Afgelopen jaar mochten we vieren dat onze Kruispuntgemeente al weer 15 jaar bestaat. En 
hoewel we na zes jaar afscheid moesten nemen ds. Pauw en zijn gezin, kregen we eind 2018 
ook toestemming om weer een nieuwe predikant aan te stellen. Er is veel gegeven en we 
hebben veel mogen ontvangen. God geeft ons ruimte om Zijn werk in Eindhoven door te 
laten gaan, wellicht tegen onze eigen verwachting in. We mogen er dan ook op vertrouwen 
dat God ons weer een predikant zal geven die bij onze gemeente past. 
 
Ik hoop daarom dat u/jij ook dit jaar weer ruimte ziet om te geven en zo bij te dragen aan 
onze Kruispuntgemeente. Geef voor je kerk! 
 
 

Kerkbalans 2019 
Zoals bekend is de Actie Kerkbalans de belangrijkste inkomstenbron voor onze gemeente. 
Deze vrijwillige bijdrage komt volledig ten goede aan onze Kruispuntgemeente en wordt 
gebruikt om de 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 
hierboven beschreven). Deze worden gefinancierd uit de zondagse collecten en giften voor 
het Wijkfonds. 
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Financiën Kruispuntgemeente 
Actie Kerkbalans 2018 zal naar verwachting ca. € 90.000,- opbrengen. Een mooie opbrengst, 
hartelijk dank aan iedereen die gegeven heeft! Financieel gezien wordt 2018 mede bepaald 
door het vertrek van ds. Pauw, waardoor de predikantskosten iets lager uitvallen. Echter, 
onze totale inkomsten zijn ook lager, waardoor het tekort toch hoger uitkomt dan begroot.  

 

Voor de begroting 2019 (tabel) is de aanname gemaakt dat we vanaf september weer een 
nieuwe predikant hebben. Daardoor vallen de verwachte predikantskosten ook dit jaar lager 
uit dan gebruikelijk. Echter, als er geen eigen predikant is zijn de kosten voor inhuur hoger. 
Daarnaast zal er extra inspanning nodig zijn om externe financiering te realiseren.  

   

Voor de Actie Kerkbalans staat ook dit jaar een opbrengst van € 90.000,- opgenomen. Met 
het uitzicht op een nieuwe predikant hoop ik van harte dat we als leden en vrienden van 
Kruispunt onze betrokkenheid én verantwoordelijkheid tonen door óók in een jaar waarin 
onze kosten naar verwachting lager uitvallen, de opbrengsten van de Actie Kerkbalans op 
peil te houden!  
 
Namens de kerkrentmeesters,  
Jan Pieter Maurice 
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Toezeggingsformulier 
U kunt uw toezegging eenvoudig digitaal invullen middels de website van de PGE, via de link: 
https://site.skgcollect.nl/50/doel/161/kerkbalans.html. Hiervoor is uw registratienummer 
nodig. Dit is vorig jaar per mail aan u toegezonden. Indien nodig kunt u via een mail naar: 
kerkelijk.bureau@pkn-eindhoven.nl uw registratienummer nogmaals opvragen. Met dit 
nummer kunt u inloggen en uw bijdrage en betaalwijze doorgeven. Uw gift komt volledig ten 
goede aan Kruispunt! Het is uiteraard ook mogelijk om via het bijgaande formulier uw 
bijdrage te doen. De betaalwijze ‘automatische incasso’ heeft onze voorkeur. Na invulling en 
ondertekening kunt u het formulier in de daarvoor bestemde bus in de kerk deponeren, 
overhandigen aan uw wijkouderling of in een gesloten envelop retour zenden aan het 
Kerkelijk Bureau. 
 
Sinds november j.l. heeft de PGE een nieuw rekeningnummer. Het juiste nummer wordt 
hieronder vermeld. Wilt u dit nummer aanpassen in uw adresboek, als u een periodieke 
overboeking heeft, of wanneer u uw bijdrage zelf overmaakt via internetbankieren? 
 
Graag ontvangen wij uw toezegging uiterlijk 2 februari. Als u twijfelt over de manier van 
invullen, raadpleeg dan één van uw kerkrentmeesters of 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. U kunt dit eenvoudig vastleggen in een schriftelijke overeenkomst 
met de PGE. Uw gift komt ook dan, uiteraard, geheel ten goede aan 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 en kost het 
u netto minder geld! Wilt u hier meer informatie over, of wilt u een overeenkomst afsluiten, 
neem dan even contact op met het Kerkelijk Bureau. 
 
Kerkelijk Bureau 
Camphuijsenstraat 4  
5615 KS Eindhoven 
040-2522575 

kerkelijk.bureau@pkn-eindhoven.nl 
Rekeningnr.:  NL91 RABO 0373 7186 59 ten name van Protestantse Gemeente Eindhoven. 
 
Telefonisch 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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