


 

 

 

 

 

Actie kerkbalans 2023 

De kerk en specifiek onze wijkgemeente Dorpskerk: wat betekent het voor u? Is het een plek 
waar u God vindt? Een plek waar u gelijkgestemden ontmoet, uw zorgen kunt delen of naar 
anderen omkijkt? Waar u tijd vindt om te bidden en te bezinnen en kunt groeien in geloof? 
Of vooral een moment in de week waar u even kunt uitstijgen boven de waan van de dag? 

De waarde van de kerk is voor ieder gemeentelid weer anders. Maar feit is dat onze kerk 
voor veel mensen van grote betekenis is! Dat moment in de week waarop we samenkomen 
om te zingen en muziek te maken, het geloof met elkaar delen en tot rust te komen, is voor 
velen van ons niet weg te denken. Tegelijk is het een plek van waaruit we zorgen voor de 
mensen om ons heen. We zijn dankbaar dat we zo met elkaar van betekenis mogen zijn voor 
elkaar en voor de samenleving. 

Het afgelopen jaar bouwden we samen verder aan een gemeenschap die omziet naar elkaar 
en klaarstaat voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Denk daarbij 
bijvoorbeeld eens aan de aandacht voor zieken in onze gemeente, de contactmiddagen en 
het “Bakkie Leut” waar onze oudere gemeenteleden elkaar kunnen ontmoeten en aan alle 
andere activiteiten, die na de  Corona beperkingen weer mogelijk waren. Maar denk ook aan 
“The way up” waar jongeren uit onze wijkgemeente elkaar ontmoeten.  

Ook in 2023 willen we het samen kerk-zijn weer vorm en inhoud geven. Het komende jaar 
verwachten we hierbij beduidend meer uitgaven. We moeten dan misschien lastige keuzes 
gaan maken. Om toch alle kernactiviteiten, zoals kerkdiensten, pastoraat en jeugdwerk 
mogelijk te maken, doen we een dringend beroep op u voor een financiële bijdrage. Alleen 
samen kunnen we onze doelen waarmaken, om zo ook in 2023 een gastvrije plek van 
onschatbare waarde te mogen zijn waar mensen zich gezien en geliefd weten, verbinding 
vinden en geïnspireerd raken. 

Uw steun is een investering in ons kerk-zijn tot Gods zegen voor u en ook voor anderen. 

Daarom doen wij mee met de Actie Kerkbalans. Doet u ook mee? 

Alvast heel hartelijk dank! 

Met vriendelijke groet, 

Bert Noordam     Monique v.d. Meer 

Kerkrentmeester Dorpskerk    Voorzitter kerkenraad 

  



Toelichting actie kerkbalans 2023 

De jaarlijkse actie kerkbalans is onmisbaar om de wekelijkse erediensten en de vele 
activiteiten die plaatsvinden in uw wijkgemeente te kunnen blijven organiseren. Uw bijdrage 
maakt dit mogelijk! 

Dat u de actie een warm hart toedraagt blijkt uit het feit dat het kerkenwerk tot op heden 
niet beperkt is geweest door een gebrek aan inkomsten. Hartelijk dank hiervoor! 

Ondanks dat het aantal gemeenteleden jaarlijks iets afneemt bleven de ontvangsten tot nu 
toe op een stabiel niveau, daar zijn we dankbaar voor. 

Maar zorgen zijn er ook. Door de hoge inflatie is het voor een deel van de gemeenteleden 
moeilijk om financieel rond te komen en het college van kerkrentmeesters deelt die zorg. 

Zelf wordt zij ook geconfronteerd met 
hogere kosten, met name de 
energiekosten. In de grafiek kunt u zien wat 
het gemiddelde jaarlijkse energieverbruik 
voor de twee kerken en zalencentra is.  
Hierbij is het stroomgebruik van de Kiem 
nog exclusief de door zonnepanelen 
geproduceerde stroom. 

Uiteraard wordt er gekeken naar het slim 
gebruiken van ruimtes, alsmede naar verduurzaming, om het energieverbruik te reduceren. 
Dit neemt echter niet weg, dat de kosten van energie komend jaar alsnog beduidend hoger 
zullen zijn dan in het afgelopen jaar. 

Het zou geweldig zijn als we die kostenstijging kunnen dragen met de gemeenteleden die in 
staat zijn hun toezegging te verhogen, zodat alle activiteiten op het huidige niveau kunnen 
blijven plaatsvinden.   

 

    

Protestantse Gemeente ’s-Gravenzande 

Postbus 124 

2690 AC ‘s-Gravenzande 

IBAN: NL34 RABO 0323 2084 87 

Email: kerkbalans.pgg@gmail.com 

  



 

 

 

 

 

 
 

 

Onze Protestantse gemeente ‘s-Gravenzande wil een plek zijn waar mensen 

God ontmoeten, omzien naar elkaar en van betekenis zijn voor hun omgeving; 

dichtbij en ver weg. Een plek waar je inspiratie vindt, waar verbondenheid is 

en waar iedereen welkom is en meetelt.  

In wijkgemeente NoorderBrug is naast het geestelijke ook plaats voor 

ontmoeting en goede gesprekken. Dit gebeurt in onze wijkgemeente tijdens 

het koffiedrinken na de dienst, bij gespreksgroepen, door middel van 

doelgroep pastoraat, ontmoeting van (jonge) ouders na themadiensten en 

kindernevendienst XL, contactmiddagen voor ouderen, de bazar, jeugdclubs, 

jeugdkerk, open kerk en nog veel meer. Dit alles wordt mede mogelijk 

gemaakt door uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans. 

Aan het begin van dit nieuwe jaar doen we opnieuw een beroep op u. Uw 

bijdrage is onmisbaar. Daarmee kunnen we de activiteiten in uw  

wijkgemeente blijven uitvoeren met: Hoofd, Hart en Handen 

Doet u mee?     Hartelijk dank  

Ronald Heijstek,  voorzitter Kerkenraad 

 



Actie kerkbalans 2023 

De jaarlijkse actie kerkbalans is onmisbaar om de wekelijkse erediensten en 

de vele activiteiten die plaatsvinden in uw wijkgemeente te kunnen blijven 

organiseren. Uw bijdrage maakt dit mogelijk! 

Dat u de actie een warm hart toedraagt blijkt uit het feit dat het kerkenwerk tot 

op heden niet beperkt is geweest door een gebrek aan inkomsten. Hartelijk 

dank hiervoor! 

Ondanks dat het aantal gemeenteleden jaarlijks iets afneemt blijven de 

ontvangsten op een stabiel niveau, daar zijn we dankbaar voor. 

Maar zorgen zijn er ook. Door de hoge inflatie is het voor een deel van de 

gemeenteleden moeilijk om financieel rond te komen en het college van 

kerkrentmeesters deelt die zorg. 

Zelf wordt zij ook geconfronteerd met hogere kosten, met name de 

energiekosten. 

Uiteraard wordt er gekeken naar het slim gebruiken van ruimtes, alsmede naar 

verduurzaming, om het energieverbruik te reduceren, dit neemt echter niet 

weg, dat de kosten van energie komend jaar alsnog significant hoger zullen 

zijn dan in het afgelopen jaar. 

Het zou geweldig zijn als we die kostenstijging kunnen dragen met de 

gemeenteleden die in staat zijn hun toezegging te verhogen, zodat alle 

activiteiten op het huidige niveau kunnen blijven plaatsvinden.  

Doet u mee en steun uw gemeente. 
Vul vandaag nog het antwoordformulier in ! 

De bankrekeningnummers van de kerk is, 
Protestantse Gemeente `s-Gravenzande:  NL34 RABO 0323 2084 87  
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Beste broers en zussen van de Nieuwe Rank, 

Allereerst een heel gelukkig, gezond en gezegend 2023 toegewenst! We staan als gemeente aan het 

begin van een nieuw kalenderjaar. Met open handen en in vertrouwen op God kijken we uit naar waar 

wij in mogen groeien dit jaar.  

 

Wat is ons verlangen? 

De Nieuwe Rank is een gemeente binnen PKN ‘s-Gravenzande waar iedereen welkom is. Ons verlangen 

is samen de Here Jezus te dienen en een levende relatie met Hem te hebben. Met elkaar en met een 

open Bijbel gaan we op zoek naar antwoorden op jouw vragen en bidden we voor ontmoetingen met 

God. We willen echt betrokken zijn door elkaar op te merken en met elkaar op te trekken. Zo zijn we 

verbonden met God en met elkaar.  

 

We zijn een actieve gemeente, waar iedereen wordt uitgenodigd om zijn of haar talenten in te zetten. 

God heeft ons aan elkaar gegeven en ieders inzet is nodig. Wij geloven dat ons enthousiasme 

aanstekelijk werkt, zodat we Gods liefde kunnen verspreiden aan de mensen om ons heen. 

 

Onze ambities in 2023 

Aan ons logo hebben we vijf kernwaarden verbonden. Daarin willen wij ook komend jaar als gemeente 

verder groeien. In 2023 hebben we vijf ambities waar we ons samen, in geloof, naar uit willen strekken:  

 

 

 

 

God en elkaar ontmoeten tijdens samenkomsten en andere activiteiten 

  2023: Naast groeien in de breedte, willen we groeien in de diepte: door te 

investeren in ontmoetingen, kringen, trainingen en activiteiten voor jong & oud. 

 

 

God groot maken door gebed, zang, muziek en onze manier van leven 

  2023: Investeren in aanbidding, samenkomsten en verschillende vormen van kerk 

zijn – zowel op de zondag als doordeweeks. Welke vormen dit worden zal duidelijk 

worden in het visieproces DNR Toekomstdroom waar we als gemeente middenin zitten. 

 

 

 

Geloof delen, elkaar bemoedigen en helpen als het nodig is 

  2023:  Onze gemeente groeit in diversiteit en in hoeveelheid initiatieven. We 

verlangen ernaar om in 2023 een extra betaalde kracht aan te nemen om onze 

groeiende gemeente op een stabiele manier verder te ontwikkelen.  

 

 

 

Samen groeien in geloof, jong leert van oud en andersom 

  2023: Investeren en aanbieden van trainingen om voor alle generaties een volgende 

stap in zijn of haar geloofsgroei te bieden. Daarnaast werken wij aan een leiderschaps-

programma waarin iedereen die verantwoordelijkheid draagt groeit in zijn rol.  

 

 

Geloven over muren heen en omzien naar de mensen om ons heen 

  2023: In een onzekere en kwetsbare wereld willen we extra omzien naar mensen 

om ons heen en investeren in relaties met de buurt, ’s-Gravenzande en daarbuiten. 
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Wij hebben bij al deze vijf ambities vinkjes gezet, omdat wij geloven dat God ons aan elkaar gegeven 

heeft en ieders inzet vraagt. Aan het begin van 2023 doen wij dan ook een beroep op jouw gaven en 

talenten. Ook met je financiële gaven bouw je mee aan onze gemeente. 
 

Extra investeringen 

Wij zijn heel dankbaar voor de komst van onze voorganger Geert van ’t Veer voor 0,7 Fte. Vanwege de 

groei en ambities van onze gemeente willen wij graag een extra betaalde kerkelijk werker aantrekken. 

Wij willen blijven investeren in de aantrekkingskracht van onze samenkomsten en nieuwe activiteiten 

opstarten. Zo gaan we een aantal specifieke trainingen organiseren voor persoonlijke geloofsgroei. 

Daarnaast gaan we onze vrijwilligers ook de mogelijkheid bieden om zich verder te ontwikkelen in hun 

rol. De bijeenkomsten vinden vooral plaats in De Kiem. Voor deze locatie wordt huur in rekening 

gebracht. De begrote uitgaven voor 2023 stijgen met ruim 10% ten opzichte van 2022. Van € 140.000 in 

2022 naar € 155.000 in 2023. Zie voor details de bijgevoegde begroting. 
 

Jouw bijdrage 

In de Bijbel worden we aangemoedigd om naar draagkracht en met een blijmoedig hart te geven. We 

geloven dat we als kerk een plek van hoop mogen zijn in deze wereld. Vanuit dat gezamenlijke 

verlangen nodigen we je van harte uit om via de actie Kerkbalans financieel in onze gemeente te 

investeren. Draag je al jaarlijks bij? Hartelijk dank daarvoor. Zou je, wanneer dit mogelijk is, je jaarlijkse 

toezegging willen heroverwegen en (zo mogelijk) willen verhogen? 
 

Soms vragen mensen ons om meer concrete richtbedragen. Op basis van de huidige ontwikkelingen en 

verlangens is dat per volwassen gemeentelid gemiddeld € 350 en per kind € 175 per jaar. Als het 

financieel niet haalbaar is om te geven, dan begrijpen wij dit heel goed. Wanneer je wel de ruimte hebt 

om financieel (meer) bij te dragen, dan nodigen we je van harte uit om dit ook daadwerkelijk te doen. 

Samen vormen we De Nieuwe Rank en ieders bijdrage doet ertoe! Daarbij willen wij je ook nog 

attenderen dat je giften mogelijk aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. Tenslotte willen we je 

vragen deze actie Kerkbalans in je gebed mee te nemen.  
 

Kan je ons uiterlijk 31 januari met bijgevoegde formulier laten weten welke financiële bijdrage 

je voor 2023 toe wilt zeggen?  
 

Contact 

Heb je nog vragen of wil je graag persoonlijk advies? Bel dan naar Gert van Holst (06-20400504) of stuur 

een mail naar kerkrentmeester@denieuwerank.nl. 
 

Wij kijken enorm uit naar waarin wij mogen groeien dit jaar. Wij verlangen naar meer van Gods Geest, 

naar meer mensen die tot geloof komen in ’s-Gravenzande en daarbuiten. Bid en investeer je met ons 

mee? Mooi om samen De Nieuwe Rank verder te ontwikkelen en verschil te maken in onze omgeving! 

  

André Prins, voorzitter Gert van Holst, kerkrentmeester 
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