
KERKBALANS 2023 

 Geef vandaag voor de kerk van morgen  

 

Graag willen wij uw aandacht vragen met deze brief voor de Actie Kerkbalans, 

die wordt gehouden van 14 t/m 28 januari. 

Ook in 2023 willen we het samen kerkzijn, vorm en inhoud blijven geven en een 

veilige plek bieden waar je met elkaar het geloof deelt en waar geborgenheid 

heerst. Investeren in het omzien naar elkaar en van betekenis zijn voor elkaar. 

Uw geldelijke steun is daarbij van onschatbare waarde, zodat de kerk ook 

morgen en overmorgen kan functioneren. 

Met uw bijdrage in 2022 konden we onder andere 

• De zondagse erediensten in stand houden en digitaal uitzenden. 

• Nieuwe ventilatie aanbrengen in ons Kerkelijk Centrum “De Brug” 

Met uw bijdrage willen we in 2023 investeren in het verduurzamen van onze 

gebouwen, met name de Emmakerk en “De Brug”.  

Daarbij kunt u denken aan o.a. LED-verlichting en elektrische verwarming. Een 

belangrijk doel is het gasverbruik sterk te verminderen. Bij alles zal gekeken 

worden naar wat noodzakelijk, wenselijk, haalbaar en nuttig is. 

Het zou fijn zijn als u met uw toezegging rekening wilt houden met onze 

investeringen die gepland staan voor 2023 en uw bijdrage wilt handhaven en 

indien mogelijk verhogen. 

Andere mogelijkheden voor uw vrijwillige bijdrage: 

• Periodieke gift. 

• Uw gift is aftrekbaar bij de belasting. Als u minimaal 5 jaar eenzelfde 

bedrag schenkt, dan mag u dit bedrag volledig aftrekken. 

U krijgt dan vaak meer geld terug dan bij een gewone gift. En dus kunt u 

eventueel meer schenken, door het fiscale voordeel aan de toezegging 

toe te voegen, zonder dat het uzelf netto meer kost. 

Het opnemen van een legaat in uw testament ten gunste van onze kerk. 

Laten we geven met ons hart, vanuit ons geloof voor de kerk van morgen. 

 

Wij danken u alvast hartelijk voor uw financiële bijdrage. 

Team Actie Kerkbalans, namens de Kerkenraad. 
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