Sterke schouders
De landelijke kerk geeft een indicatie voor wat
u per jaar kunt bijdragen, onder het motto “de
sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.”
Daarom de volgende richtlijnen in Euro’s per jaar
voor uw bijdrage aan Kerkbalans.

Automatische overschrijving:

1.500
1.800
2.200
2.700
3.600
4.000
5.000

Kerkbalans en belasting:

Netto
inkomen
Bijdrage
per maand: per maand:
per jaar :
6,00 tot 12,00
9,00 tot 18,00
16,50 tot 33,00
27.00 tot 54,00
45,00 tot 90,00
60,00 tot 120,00
100,00 tot 200,00

72,00
108,00
198,00
324,00
540,00
720,00
1200,00

tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot

144,00
216,00
396,00
648,00
1080,00
1440,00
2400,00

Indien het netto inkomen hoger is hopen we op
een ruime bijdrage naar draagkracht.

Als u uw bijdrage niet via internet bankieren
aan ons overmaakt, wilt u dan kiezen voor
automatische incasso? Automatische incasso
betekent dat het (termijn)bedrag in de door
u aangegeven maand(en) van uw rekening
wordt afgeschreven.
Als dat nodig is kan een dergelijke betaling
binnen een maand worden teruggedraaid.
Giften aan de kerk zijn aftrekbaar van uw
inkomen. Voorwaarde is dat uw totale giften
tenminste 1% van uw inkomen (en van uw
eventuele partner) omvatten en maximaal
10%.
De ondergrens van 1% en de bovengrens
van 10% is niet van toepassing als u gebruik
maakt van de mogelijkheid tot periodieke
giften( zie artikel elders in dit boekje).

Voor het overmaken van Vaste Vrijwillige Bijdragen/giften zijn de volgende
rekeningnummers beschikbaar :
VVB / giften Kerk
Zending / ZWO
Diaconie
Missionaire Commissie
Kerkklanken
Collectebonnen
Bloemenfonds KK
Bloemenfonds OK
Verjaardagsfonds

Bankrekeningnummer:

Ten name van :

NL98 RABO 0373 7096 09
NL35 RABO 0373 7096 76
NL10 RABO 0373 7096 41
NL35 RABO 0373 7095 79
NL13 RABO 0373 7095 87
NL32 RABO 0373 7096 33
NL05 ABNA 0930 7151 79
NL13 RABO 0373 7096 84
NL63 RABO 0373 7095 60

Gereformeerde Kerk Woerden inz. VVB
Gereformeerde Kerk Woerden inz.VVB ZWO
Gereformeerde Kerk Woerden inz.VVB Diaconie
Gereformeerde Kerk Woerden inz.Missionaire Cie
Gereformeerde Kerk Woerden inz. Kerkklanken
Gereformeerde Kerk Woerden inz. Collectebonnen
Gereformeerde Kerk Woerden inz. Bloemenfonds KK
Gereformeerde Kerk Woerden inz. Bloemenfonds OK
Gereformeerde Kerk Woerden inz. Verjaardagsfonds
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Geef meer voor je kerk!

De vrijwilliger

Kerkbalans 2020. Van zaterdag 18 januari
tot zaterdag 1 februari doen 2.000 kerken
mee aan Actie Kerkbalans.

Wist je dat zonder de hulp van
vrijwilligers geen kerkdiensten
zouden kunnen worden
gehouden?

Duizenden vrijwilligers zijn er druk mee;
ook bij ons in de Kruiskerk en in de
Opstandingskerk. Kerkrentmeesters,
ouderlingen, sectie coördinatoren en
contactpersonen zamelen geld in. Geld dat
nodig is voor onze gebouwen, salarissen voor
dominees en jeugdwerkers, activiteiten voor
ouderen en jeugd. Steeds meer aandacht gaat
uit naar missionaire projecten.
Maar ook voor verder weg: Diaconale
projecten, Zending, Werelddiaconaat en
Ontwikkelingssamenwerking.

We ontmoeten elkaar in de zondagse
vieringen en doordeweeks; voor bemoediging
en inspiratie uit het goede nieuws van de
Bijbel, en door naar elkaar om te zien.
We zijn een actieve geloofsgemeenschap en
proberen handen en voeten te geven aan onze
opdracht. We willen onze kerkgebouwen
bij de tijd houden, zowel binnen als
buiten. Mooie voorbeelden daarvan zijn
de vernieuwing van het Arendsnest en de
nieuwe crèche in de Kruiskerk. Kinderen
en hun ouders hebben een speciale plek
in onze kerk. We zijn nog veel meer van
plan, zoals blijkt uit de rapportage van de
brede huisvestingscommissie. We willen
meer betekenen voor de buurten waarin
onze kerken staan, we willen “verbindend
vieren”, zondags in de kerkgebouwen door
bijvoorbeeld meer liturgische mogelijkheden
te benutten, het verbeteren van beeld en
geluid en door een gedachtenishoek in te
richten.
We zijn een actieve geloofsgemeenschap.
We hebben onze kerkgemeenschap twee

zaken te bieden: Onze tijd (heel veel mensen
die vrijwilligerstaken op zich nemen) en
geld. Met dat laatste is iets geks. Onze oudere
gemeenteleden geven traditioneel het meest.
Onze gemeenteleden in de middengroep - zeg
tussen 30 en 50 - lopen daar een beetje bij
achter.
Het zou mooi zijn, met al onze plannen die op
stapel staan, als ons gemiddelde geefgedrag
wat meer gaat lijken op het geefgedrag van
onze oudere gemeenteleden. Kortom, geef
voor 2020 meer!
We besluiten met een citaat uit een gedicht
over vrijwilligerswerk dat op onze website
staat:
“Christus heeft geen andere handen
dan onze handen
Om vandaag Zijn werk te doen
Christus heeft geen andere voeten
dan onze voeten
Om de mens te geleiden op zijn weg
Hij heeft geen andere hulp
dan onze hulp …..”
Ruud van der Herberg,
voorzitter Kerkenraad
Goop Verburg,
voorzitter (a.i.) College van Kerkrentmeesters

Misschien denk je bij vrijwilligers
in de kerk voornamelijk aan de
ouderlingen en de diakenen.
En heel misschien denk je aan
de kosters, de koffieschenkers,
de mensen van de oppas, de
kindernevendienst, het geluid en
de beameraars. Zonder al deze
mensen kunnen we inderdaad de
kerk niet draaiende houden, al
díe hulp is hard nodig.
Maar daarnaast hebben we de
mensen, allemaal vrijwilligers,
die ons op doordeweekse
avonden welkom heten. Bij
kerkelijke activiteiten als
bijvoorbeeld vergaderingen,
clubs, een extra kerkdienst,
uitvaarten en trouwerijen.
Maar om beide kerkgebouwen
in stand te houden worden
de kerken en de zalen ook
verhuurd aan derden, zoals
koren, verenigingen, stichtingen,
etc. De vrijwilligers zorgen dat
het gebouw open is, de zalen
naar wens zijn ingericht, de
verlichting brandt en de koffie
en de thee klaarstaan, voor een
avond vol ontmoetingen.

En dan hebben we nog de stille
werkers op de achtergrond.
Dat is de vrijwilliger die er een
nieuw lampje indraait, de tuin
onderhoudt, die ervoor zorgt dat

de zalen gezogen en gepoetst
worden, de toiletten worden
schoongemaakt, er bloemen
staan en dat alles er weer pico
bello uitziet.

Hulde aan de vrijwilliger! Samen
zorgen we ervoor dat we kerk
kunnen zijn.
Dus daarom, zonder de hulp
van vrijwilligers zouden er geen
kerkdiensten kunnen worden
gehouden.

We zijn nog steeds op zoek naar
mensen die willen helpen. Is dit
iets voor jou? Kom dan gerust
eens binnen lopen en kijk wat je
kunt / wilt doen.
Of neem eens contact op met
onze coördinatoren :

Kruiskerk:
Ellen van Herwijnen
0348-424825 of 06 302 45 865
Opstandingskerk:
Bram-Sieben Rosema
0348-424823 of 06 471 69 661
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Geef voor je kerk!
De landelijke slogan van de
Actie Kerkbalans ‘GEEF
voor je kerk!’ gaat alweer
een paar jaar mee. Misschien
zou ik hem al aangepast
hebben in ‘jouw kerk’. In het
‘jouw’ komt dan wat sterker
tot uitdrukking dat de kerk
een plaats is waar jouw
inbreng ertoe doet. Voor jouw
cluppie ben je ook bereid
een extra stapje te zetten als
dat gevraagd wordt of door
omstandigheden nodig is. Dat
was afgelopen seizoen goed
te merken.

Zo moesten we afscheid
nemen van drie
coördinatoren (Jelle Aantjes
(OK) en Melcha Alblas/
Truus Uythoven (KK)), maar
meteen stonden tal van
vrijwilligers klaar om hun
werkzaamheden tijdens de
vacature over te pakken.
En wat te denken van de
coördinatoren (Ellen van
Herwijnen (KK) en BramSieben Rosema (OK)), die
daarna begonnen zijn.
Natuurlijk doen zij betaald
kerkenwerk, maar evenals
hun voorgangers doen ze dat
met volle inzet, ze denken
mee en kijken niet op een half
uur meer of minder. Het is
immers ook hun kerk.
En wat te denken van alle
mensen die voor èn achter de
schermen betrokken waren
bij het beroepingswerk na het

vertrek van
ds. Marianne
Paas-Feenstra?
Mede
daardoor
konden we al
in september
ds. Gertjan
Robbemond
in Woerden
als nieuwe
predikant
verwelkomen.
Of de inzet van ‘het klusteam’
dat ervoor zorgde dat
de verbouwing van ‘Het
Arendsnest’ niet alleen
financieel, maar ook in de
uitvoering een prachtig
resultaat opleverde.
En in de tussentijd ging al het
‘gewone’ kerkenwerk door.
Dat klinkt vanzelfsprekend,
maar dat is het allerminst. Het
lukt alleen als gemeenteleden
bereid zijn zichzelf te geven
voor hun kerk. Soms tijdelijk
een stap extra voor een
opdracht of taak, sommigen
doen het al vele jaren. Die
paar honderd vrijwilligers
is de kurk waarop onze
kerkgemeenschap drijft.
Na alles wat ik gezegd heb,
ben ik toch blij dat er niet
staat: ‘GEEF voor jouw kerk!’
Want de kerk is niet van
ons. Niet van een paar
enthousiastelingen, niet
van de dominee of de
coördinatoren, niet van

Geef voor je kerk!

ouderlingen of rentmeesters,
niet van de mensen die er het
meeste geld of tijd in stoppen.
De kerk is ten diepste van
God. Het is Zijn kerk. Dat
weerhoudt ons er dan ook
meteen van al te bezitterig
over de kerk te spreken.
Voor je het weet hebben we
allemaal een eigen beeld
gevormd waaraan ‘mijn’ kerk
moet voldoen.
Daarom geef ik mij voor de
kerk. Omdat zij ten diepste
ruimte biedt aan Godzoekers
van diverse pluimage. In de
kerk leren we jij en jou te
zeggen in plaats van ik en
mijn. Met vallen en opstaan
soms. Maar we doen en
oefenen het maar wel. Een
plek waar iedereen zichzelf
kan en mag geven, naast de
ander die daar evengoed de
ruimte voor krijgt.
Daar geef ik (mij) dit jaar
weer voor!
Ds. Joost Schelling

Wij geloven dat we samen
geroepen worden om de
goede boodschap van Jezus
over liefde en ontferming
handen en voeten te geven.
Samen kerk zijn laat zien dat
we ons geraakt weten door
deze oproep en dat we er op
uit gaan om deze boodschap
ook tastbaar en zichtbaar te
maken in de wereld om ons
heen.
Wij geloven in een leefbare
wereld waar we duurzaam
voor willen zorgen.
We zoeken daarom steeds
weer naar manieren om
samen met anderen zorg
te dragen voor kwetsbare
mensen en de kwetsbare
aarde.

Daarom willen we als geloofs-
gemeenschap rond de
Kruiskerk en Opstandings
kerk met liefde en aandacht
betrokken zijn op elkaar, de
samenleving en de wereld.
Wij zoeken de verbondenheid

in veelkleurig
heid. Samen
mogen wij
delen in en
vanuit de
liefde van God.

We openen
van harte onze
deuren voor
wie zoekt naar
ruimte voor
geloven,
naar momenten van
bezinning en gesprek, naar
open ontmoetingen, een
luisterend oor, ongeacht wie
je bent.
Dankzij uw bijdrage kunnen
wij op deze wijze kerk zijn
met elkaar.
Inspirerend, enthousiast en
bemoedigend.
We zijn dan in staat:
-	Om open en uitnodigende
plekken voor ontmoeting
en vieren in stand te
houden
-	Om ruimte te maken voor
verstilling en bezinning

-	Om 2 predikanten te
betalen
-	Om inspirerende
activiteiten te ontwikkelen
-	Om te werken aan
duurzaam kerk zijn
-	Om verbindingen te leggen
met de samenleving om
ons heen
-	Om oog en oor en handen
te hebben voor kwetsbare
mensen
Kerk zijn we samen! Zonder
u en jou gaat het niet!
Geef daarom voor uw kerk!
Ds. Gertjan Robbemond
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World Servants Actiegroep Woerden
In de zomer van 2020 gaan wij, de jongeren
van World Servants Actiegroep Woerden, op
reis met World Servants om te ‘Bouwen aan
verandering’ in verschillende landen in Afrika
en Zuid-Amerika.
Samen met de lokale bevolking gaan wij
klinieken, klaslokalen of lerarenwoningen
bouwen. Met deze bouwprojecten kunnen
enerzijds de mensen in ontwikkelingslanden
zich verder ontwikkelen en anderzijds veranderen we zelf ook door kennis te maken met
andere culturen door samen te werken met
de lokale bevolking. De reis- en verblijfkosten
betalen we zelf, met de actiegroep zamelen
we geld in om de bouwmaterialen (stenen,
cement, etc.) te betalen.

Helpt u ons mee om te kunnen ‘Bouwen aan
verandering’?
Heeft u een klusje? Organiseert u een feestje?
Mail dan naar woerden@worldservants.nl .
Wij helpen graag!
Ook kunt u ons ondersteunen met een gift
via geef.ws/woerden of via NL39 TRIO 0338
4163 31 t.n.v. Stichting World Servants te
Wolvega o.v.v. Groep
Woerden.
Alvast bedankt en
groeten van Marit,
Mark, Esther, Stan,
Isa, Yannick, Myrthe,
Limor, Esther, Nadine
en Roeland.

Als kerkgemeenschap beleven
we samen het geloof dat ons
van generatie op generatie
is overgedragen. Dat geloof
vieren we in de kerk, waar
we samen bidden, zingen en
nadenken over het leven.
Waar we belangrijke momenten als geboorte en huwelijk
vieren en troost vinden bij
ziekte of teleurstelling. Als kerk
zijn we dienstbaar aan elkaar
en aan onze lokale gemeenschap: We zien om naar zieken,
naar ouderen en naar mensen
in nood.
Het geloof, dat ons is overgedragen, mogen wij op onze beurt
weer doorgeven. Dat kan onder
meer door de kerk op te nemen
in een testament. Een gift via
uw testament is een bijzonder
geschenk waarmee u volgende
generaties de kans geeft voort
te zetten wat wij mochten
ontvangen.
Legaat of erfstelling
U kunt de kerk via een legaat
of via een erfstelling in uw
testament opnemen. Bij een
legaat laat u een vast bedrag of
een bepaald goed, bijvoorbeeld
een schilderij of juweel, aan
de kerk na. Bij een erfstelling
benoemt u de kerk tot (mede-)
erfgenaam. Daarbij geeft u aan
welk percentage elk van de
erfgenamen, waaronder de
kerk, ontvangt.
De kerk kan erfgenaam zijn
naast kinderen of andere

familieleden, of enig erfgenaam
wanneer u bijvoorbeeld geen
kinderen heeft.

Een
bijzonder
geschenk
aan
generaties
na ons

Zo neemt u de kerk op in uw
testament
Voor een testament gaat u naar
de notaris van uw keuze. In een
oriënterend gesprek bespreekt
u uw wensen en vragen. De
notaris formuleert uw wensen
in een concepttestament (wij
hebben een notaris die dit voor
onze kerk tegen gereduceerd
tarief wil doen). Is het testament akkoord, dan ondertekent u het beiden, waarna het
rechtsgeldig is. U kunt een
testament op elk moment weer
wijzigen. Ook wanneer u een
bestaand testament heeft en de
kerk alsnog wilt opnemen kan
de notaris dit aanpassen.
Aan het opstellen van een
testament zijn kosten verbonden, informeer daar vooraf
naar. Verder is het raadzaam
in uw testament een executeur
te benoemen, iemand die uw
testament uitvoert. Tot slot is
het belangrijk in uw testament
de juiste tenaamstelling van
de kerk, wijkgemeente
of Diaconie op te nemen
waaraan u wilt nalaten.
Meer weten ?
Wilt u meer weten over
nalaten aan de kerk, neemt
u dan contact op met onze
2e penningmeester Arie
Brouwer, telefoon 0348 418
373.
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Begroting Kerk 2020 				
Bedragen in €

Begroting 2020

Begroting 2019

Toelichting begroting 2020
Gereformeerde Kerk Woerden

Afgelopen jaar hebben
wij met uw financiële
UITGAVEN		
bijdrage, naast onze vaste
Kosten gebouwen en kerkorgels
107.400
95.500
uitgaven voor o.a. salarissen
Kosten predikanten en pastoraat
177.500
177.500
(predikanten, coördinatoren,
Kosten kerkdiensten, wijk-, ouderen- en jeugdwerk
21.600
17.800
pioniersplekken) en
Salarissen coördinatoren en vergoedingen vrijwilligers
66.600
58.100
gebouwen, het Arendsnest
Bijdragen aan PKN-organen
20.000
20.700
op de eerste verdieping
Kosten beheer en administratie
19.000
23.000
van de Opstandingskerk
Reservering toekomst pastoraat
0
0
gedeeltelijk vernieuwd en
is er een begin gemaakt met
TOTAAL UITGAVEN
412.100
392.600
diverse aanpassingen in de
Kruiskerk.
INKOMSTEN		
Voor komend jaar willen
Collecten kerkelijk werk en beheer/onderhoud
35.000
34.000
Huuropbrengsten kerkzalen en woningen
43.400
42.300
Exploitaties: buffetten, Kerkklanken en diversen
19.800
20.300
VVB en giften
295.000
291.000

wij een vervolg geven aan
de aanpassingen in de
Kruiskerk in diverse ruimtes,
de geluidsinstallaties in
beide kerken verbeteren
daar waar nodig en in de
Opstandingskerk in ca.
40 kozijnen het enkel glas
vervangen door dubbel glas.
Door al deze plannen laat
onze begroting voor 2020
een tekort zien van bijna
€ 19.000,=.
In de begroting voor 2020

Kerkbalans digitaal

TOTAAL INKOMSTEN

393.200

387.600

begroot tekort

-18.900

-5.000

UITGAVEN

Bijdragen aan
PKN-organen
€ 20.000,--

Salarissen coördinatoren
en vergoedingen
vrijwilligers
€ 66.600,-Kosten kerkdiensten,
wijk-, ouderen- en
jeugdwerk
€ 21.600,--

Kosten beheer en
administratie
€ 19.000,--

Kosten gebouwen
en kerkorgels
€ 107.400,--

INKOMSTEN
Collecten kerkelijk werk en
beheer/onderhoud
€ 35.000,-Kosten predikanten
en pastoraat
€ 177.500,-VVB en giften
€ 295.000,--

Huuropbrengsten
kerkzalen en woningen
€ 43.400,--

Exploitaties:
buffetten, Kerkklanken en
diversen
€ 19.800,--

DOE OOK MEE EN HELP ONS BESPAREN:
- besparen op drukwerk
- besparen op administratie
- besparen op briefpapier
En het belangrijkste: we sparen onze vrijwilligers (minder arbeid ):
- enveloppen klaarmaken
- enveloppen op wijk en straat sorteren
- rondbrengen van de enveloppen
- antwoordenveloppe ophalen aan de deuren
- (niet thuis) nogmaals aanbellen
- verzamelen en verwerken antwoorden

zijn wij al uitgegaan van een
iets hogere bijdrage dan u
dit jaar deed, maar u zou ons
Kerkrentmeesters erg blij
maken als u, indien mogelijk,
uw jaarlijkse bijdrage met
ca. 5% kunt verhogen, zodat
wij ook in het komend jaar
verder kunnen bouwen aan
en in onze kerk zonder dat er
een tekort resteert.
Kees Schouten, 1e
penningmeester

- 	herinneringen rondbrengen bij wie we toch
nog gemist hebben
- 	opnieuw antwoordenveloppen ophalen aan
de deuren
Van de 950 aanschrijvingen vullen er nu 300
gemeenteleden hun bijdrage digitaal in.
Dus doe ook mee en neem onze vrijwilligers
veel werk uit handen.
Vanaf 2021 ook Kerkbalans digitaal invullen?
Stuurt u dan nu een e-mail naar: kerkbalans.
gereformeerd@pknwoerden.nl met als onderwerp ‘Kerkbalans digitaal’ en uw/jouw naam
en adresgegevens. Al eerder meegedaan met
Kerkbalans digitaal, dan hoeft u/jij zich niet
opnieuw aan te melden.
In de maand december, ontvangt u / jij op
het opgegeven e-mailadres het verzoek om
het bijdrageformulier Kerkbalans, dat dan
op de site zal staan, in te vullen en uw/jouw
bijdrage daar aan te geven.

HELP ONZE KERK VOORUIT,
DOE HET VANDAAG NOG.

Begroting Diaconie 2020
Bedragen in €

Toelichting op de begroting 2020
voor Diaconie

Begroting 2020

Als Diaconie zijn wij u zeer
dankbaar voor de bijdrage
die we elk jaar weer van
u mogen ontvangen. Het
toont dat u waardering hebt
voor het werk wat wij doen,
maar bovenal dat u zich
realiseert dat dit werk heel
hard nodig is. Want daar gaat
het immers om: De Diaconie
helpt wie geen helper heeft!

UITGAVEN
Schuldhulp + lokale acties
Diaconale vakanties
Jeugd
Ouderen
Micha / Duurzaamheid
Steun plaatselijke organisaties
Steun regio/landelijke organisaties
Beheerskosten
Landelijke afdracht Kerk in Actie
Wijkwerk

8.500
2.500
2.500
2.500
500
11.000
9.000
500
12.000
1.500

Totaal UITGAVEN

In de wereld om ons heen
zien we dat het in algemene
zin weer wat beter gaat in
Nederland, maar dat dit
zeker niet geldt voor alle
mensen. Sterker nog, de
kloof tussen hen die het
goed hebben en degenen die
van een minimum moeten
rondkomen wordt steeds
groter. Ook in Woerden zien
we dat. We besteden dan ook
een relatief groot deel van
het beschikbare geld aan

50.500

INKOMSTEN
VVB
Collecten + overig

42.500
8.000

Totaal INKOMSTEN

UITGAVEN
Landelijke afdracht
Kerk in Actie
€ 12.000,-Beheerskosten
€ 500,--

50.500

Wijkwerk
€ 1.500,--

Schuldhulp en
lokale acties
€ 8.500,-Diaconale vakanties
€ 2.500,-Jeugd
€ 2.500,-Ouderen
€ 2.500,--

Steun regio/landelijke
organisaties
€ 9.000,--
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Steun plaatselijke
organisaties
€ 11.000,--

Micha/
Duurzaamheid
€ 500,--

INKOMSTEN
Collecten + overig
€ 8.000,--

VVB
€ 42.500,--

schuldhulpverlening en het
bijstaan van mensen die in
de financiële problemen
raken. Daarnaast stellen
we geld beschikbaar
aan initiatieven zoals de
Voedselbank, Inloophuis
“Het Centrum”, de “Stichting
Present”, de kerstattenties,
het werk van de “World
Servants”, de high-tea voor
ouderen en nog veel meer.
Verder besteden wij een deel
van het geld aan vakanties
voor degenen die zonder
onze steun niet op vakantie
zouden kunnen en aan een
attentie voor de kinderen die
thuis moeten blijven. U weet
nog wel, de rugzakjes!
Ook vanuit de rest van
Nederland wordt een beroep
op ons gedaan. Daar geven
we invulling aan door middel
van de vaste afdrachten aan
Kerk in Actie, maar ook door
het steunen van organisaties
en stichtingen met een
duidelijk diaconaal doel.

Doelen buiten Nederland
worden gesteund door de
ZWO.

Kortom veel heel
verschillende, maar allemaal
heel belangrijke doelen. We
kunnen echter alleen maar
helpen als u dat door uw
jaarlijkse bijdrage mogelijk
maakt. Mogen we ook dit
jaar weer op uw steun
rekenen?
Alvast hartelijk dank voor
uw steun in 2020!

John Lievestro en Arie-Jan
van der Maarl,
voorzitter en
penningmeester

Begroting Missionaire Commissie 2020
Bedragen in €

Begroting 2020

UITGAVEN
Het Baken
Communicatie kosten
Interk. Evangelisatie Commissie
Jeugdwerker
Kerstwandel theater
Kerstnachtdiensten
Kerkbalans
Zingen in de Kerk
Twintigers project
Lokale activiteiten
Top 2000
Overige kosten

Totaal UITGAVEN

Beleids- en Werkplan Missionaire Werkgroep 2020

5.560
2.000
1.400
4.650
780
770
200
400
750
2.000
1.500
560

Als Missionaire Werkgroep
voelen we ons verantwoordelijk voor de wijze waarop
we als geloofsgemeenschap
naar buiten treden. We
voelen we ons verantwoordelijk voor de projecten en
activiteiten waarmee de kerk
naar buiten treedt en voor de
pioniersplekken “Het Baken”
en “Twintigers Woerden”.
Dat betekent niet dat al deze
zaken door de Missionaire
Werkgroep zelf gedragen
of gefinancierd dienen te
worden.

20.570

INKOMSTEN
VVB
Onttrekking aan reserves

17.000
3.570

Totaal INKOMSTEN

UITGAVEN
Lokale activiteiten
€ 2.000,--

Top 2000
€ 1.500,--

20.570

Werken aan missionair
elan en missionaire zelfstandigheid

INKOMSTEN

Overige kosten
€ 560,--

Onttrekking
aan reserves
€ 3.570,--

Het Baken
€ 5.560,--

Twintigers project
€ 750,-Zingen in de kerk
€ 400,-Kerkbalans
€ 200,--

Communicatie
kosten
€ 2.000,--

Kerstnachtdiensten
€ 770,-Kerstwandel theater
€ 780,--

Jeugdwerker
€ 4.650,--

Toelichting op de begroting 2020
voor Missionaire Commissie

Interkerkelijke
Evangelisatie Commissie
€ 1.400,--

VVB
€ 17.000,--

De Missionaire Werkgroep
is bevoorrecht, aangezien
zij over een vermogen en
stabiele bron van inkomsten
beschikt. Dit geld is direct
bestemd voor missionair
werk van onze kerk. Afgelopen jaren gaven we geld
uit aan de Kliederkerk, het
Kerstwandeltheater, aan de
TOP2000-kerkdienst, aan
bijzondere concerten en
onze kerkelijke presentie
rond grote evenementen in
Woerden (Koeiemart, Woerdense Vakantie Week en het
wijkfeest Tournoysveld).
Deze financiële bron kan

zorgen dat de financiële
armslag van een commissie
wordt vergroot en zo als een
vliegwiel is voor (nieuwe)
missionaire activiteiten. Zo
hopen we dat de ‘financiële’
prikkel (of injectie) kan
bijdragen aan het meer doordenken of ter hand nemen
van (bestaande) activiteiten
om daarmee de kerk te
vitaliseren of te vernieuwen.
In de begroting willen we
dit ook terug laten komen
door jaarlijks extra geld op
voorhand te reserveren voor
de wijze waarop we als kerk
actief zijn rond de grote kerkelijke feestdagen alsmede
tijdens die evenementen in
Woerden. De uitvoering van
de plannen kan door ad-hoc
groepjes, door de Missionaire
Commissie zelf, dan wel door
bestaande werkgroepen ter
hand worden genomen.

Jaarplan 2020

Ook in 2020 zullen we vanuit
de Missionaire Werkgroep
een aantal structurele projecten, zoals de pioniersplekken, blijven ondersteunen.
Verder zijn een aantal
plannen, die hierboven al
genoemd zijn, vertaald naar
een geldelijke bijdrage. Deze
bijdragen zijn terug te vinden
in de begroting 2020.
Zo ziet u in de begroting

terug dat we evenals in voorgaande jaren de activiteiten
van de Interkerkelijke Evangelisatiecommissie tijdens de
Woerdense Vakantie Week
ondersteunen. Bovendien
willen wij uitnodigende en
laagdrempelige vieringen
organiseren, die bijvoorbeeld
aansluiten bij maatschappelijke trends of activiteiten,
zoals:
•	Organisatie van missionaire aanwezigheid rondom
de Triathlon;
•	Organisatie van een
TOP2000-kerkdienst of
een Kliederkerk;
•	Organisatie van het Kerstwandeltheater;
•	Organisatie van één of
meerdere optredens van
christelijke artiesten via
het project
www.zingenindekerk.nl

Tot slot willen we onze
gemeente en alle groepen
die hierin actief zijn extra
ondersteunen om op hun
eigen wijze missionair en uitnodigend kerk-zijn vorm te
geven, in het bijzonder rond
landelijke of lokale feestdagen. Voor eigen missionaire
initiatieven is ook zeker
ruimte, dus stap gerust met
een goed idee op ons af!
Missionaire Werkgroep

Begroting ZWO 2020
Bedragen in €

Begroting 2020

UiTGAVEN
Bijdrage landelijke kerkelijke organisaties
Steun overige organisaties wereldwijd
Beheer

Totaal UITGAVEN

27.000
11.500
1.000

Totaal INKOMSTEN

Beheer
€ 1.000,--

Bijdrage aan landelijke
kerkelijke organisaties
€ 27.000,--

39.500

INKOMSTEN
VVB + giften
Collecten + overig

Steun
overige organisaties
wereldwijd
€ 11.500,--

UITGAVEN

28.000
11.500

Collecten + overig
€ 11.500,--

INKOMSTEN

VVB + giften
€ 28.000,--

39.500

Voor hetzelfde geld geeft u meer
Wilt u een gift doen aan onze gemeente bij
Actie Kerkbalans? Dan kunt u misschien
meer geven zonder dat het u iets extra kost.
Dat kan als u gebruik maakt van de periodieke
giftenaftrek.
Een periodieke gift is een gift waarbij u minimaal vijf jaar lang jaarlijks eenzelfde bedrag
schenkt. Dit bedrag mag u volledig aftrekken
bij uw belastingaangifte: De drempel van 1%
en het maximum van 10% vervallen. U krijgt

daardoor meer geld terug van de Belastingdienst dan bij een gewone gift. Afhankelijk van
uw leeftijd en inkomen kan het totale fiscale
voordeel zelfs oplopen tot 49%. Dit voordeel
kunt u ten goede laten komen aan de kerk. Zo
verhoogt u uw bijdrage, zonder dat het u extra
geld kost.
Wilt u gebruik maken van deze regeling?
Dan dient u vijf jaar lang een vast bedrag te
geven.

Toelichting op de begroting 2020 voor ZWO
ZWO-commissie
Het doel van de ZWO-commissie is om met uw hulp
zoveel mogelijk lichtpuntjes te
creëren op donkere plaatsten in deze wereld en om
steeds weer te laten zien dat
het anders kan. Dit gebeurt
door middel van het steunen
van organisaties binnen het
domein van de ZWO: Zending,
Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.
Daarnaast wil de ZWO-commissie de betrokkenheid van
de gemeente bij haar werk
vergroten.
De meeste projecten die door
de ZWO-commissie gesteund
worden zijn projecten van
Kerk in Actie. Op de site van
Kerk in Actie staat het volgende te lezen:
Wij zijn samen de kerk in
actie. Wij weten ons geïnspireerd door Jezus Christus
die wat er was, vijf broden

en twee vissen, zegende en
deelde met wie niets hadden.
We voelen ons geroepen om te
delen wat ons gegeven is: tijd
en talent, aandacht en zorg,
geloof, geld en goed.
Kerk in Actie werkt over het
algemeen samen met locale
organisaties, door projecten te
ondersteunen kunnen mooie
resultaten worden behaald.
In 2019 heeft de ZWO o.a.
aandacht besteed aan: scholing van weeskinderen in
Rwanda, hulp aan de kerk in
Syrië (helaas nog steeds hard
nodig), kinderarbeid in India
en ouderen in Moldavië.
Om dit soort projecten te blijven ondersteunen is veel geld
en aandacht nodig. Uw gift
lijkt misschien een druppel
op de gloeiende plaat, maar
met alle giften bij elkaar kan
er heel veel gedaan worden.
En… het gaat veel verder. Met
iedere euro die we met liefde

De periodieke gift van de kerk kan meer
inhouden dan alleen de VVB, alles wat u geeft
aan de kerk telt mee in de periodieke gift.
Bijvoorbeeld:
•	VVB voor Kerk, Diaconie, ZWO, Missionaire
Commissie
• Collectebonnen
•	Overige giften, zoals bijv. voor acties, de
diaconale initiatieven of Tienden-de-luxe of
de Bloemenfondsen.
Neem vóór de eerste betaling voor de Actie
Kerkbalans contact op met Flip Romijn,
kerkbalans.gereformeerd@pknwoerden.nl

geven, geven we niet alleen de
materiële bijdrage aan onze
medemens. Tegelijkertijd geven we ze hoop, hoop dat het
anders kan, dat er mensen zijn
die willen delen om er zo een
betere wereld van te maken.
Wij geloven dat dat kan en de
ZWO-commissie staat ook dit
jaar weer klaar om met uw
geld het verschil te maken en
hoop te brengen in hopeloze
situaties over de hele wereld.
Dus kom in actie en geef!
Alvast bedankt voor uw
bijdragen!
Namens de ZWO,
Ronald van der Ven en Jochem
van den Bosch

of telefoonnummer
0644550222.
Wij regelen in dat geval
een overeenkomst die aan de voorwaarden
voldoet.
Maakt u geen gebruik van de regeling van de
periodieke gift?. Dan kan uw gift nog altijd
fiscaal aftrekbaar zijn. In dat geval geldt echter
een drempelbedrag van 1% van uw inkomen
en een maximum van 10%.
College van Kerkrentmeesters

