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Mijn kerk verbindt 
 
 
Beste gemeentelid, mede-Brugger, 
 
 
Hartelijk dank dat u De Brug steunt met uw betrokkenheid én financieel. Dankzij u is onze kerk een 
plek van betekenis voor onze stad. 
 
Een plek die verbindt en waar veel mensen zich thuis voelen. Met uw financiële bijdrage aan Actie 
Kerkbalans maakt u dit mogelijk.  
 
Doet u weer mee? 
De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden, van mensen zoals u. Dankzij 
deze steun hebben we in het afgelopen jaar samen veel tot stand kunnen brengen. Ook dit jaar zijn 
we weer veel van plan.  
 
In de folder bij deze brief leest u meer over het werk van onze 
kerk én de mensen erachter. Via onze website www.brugkerk.eu 
houden we u graag op de hoogte van het laatste nieuws. 
Omdat u bij De Brug betrokken bent, durf ik u de volgende vraag 
te stellen. 
 
Wilt u overwegen om uw bijdrage voor 2017 te verhogen, 
bijvoorbeeld met € 5 per maand? Natuurlijk zijn we heel blij met 
iedere bijdrage, ongeacht de hoogte ervan!  
 
Dankzij uw gift blijft De Brug een plek van betekenis en 
verbinding.  
 
Met een vriendelijke groet, 
 
 
Voorzitter kerkenraad      Predikant 
 
     
 

(Iwan Dekker)      (Ds. Hans G.J. van Dolder) 
 
P.S.: Vult u de toezegging en/of acceptgiro vandaag nog in? Hij wordt binnenkort opgehaald door één 
van onze vrijwilligers.  
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Begroting 2017 wijkgemeente De Brug 

 

Baten      begroot 2017  begroot 2016 
Kerkbalans (vrijwillige bijdragen)  170.000  180.000 
Collectes, giften en bijdragen       35.500    35.400 
Verhuur zalen en buffetopbrengsten    47.000    51.500 
Rente opbrengsten             500         600 
Verhuur geluid, beamer, piano etc.      3.000      2.000  
 
Totaal begrote opbrengsten   256.000  269.500 
 
Lasten 
Kerkgebouw/pastorie        56.100    64.150 
(o.a. onderhoud, energie, afschrijving, rente)  
Pastoraat, inclusief jeugdwerker(s)    122.700  113.500 
Lasten kerkdiensten, wijk- en jeugdwerk   13.300    13.300 
Salaris beheerder/vergoeding organisten   38.100    37.000 
Beheer/administratie/verplichtingen PKN   36.550    37.250 
Stimulerings- en solidariteitsfonds      4.150      4.300 
 
Totaal begrote lasten    270.900  269.500 
 
Subsidie uit jeugdfonds PGA       8.700             0 
(voor project “Tien-Plus”) 
 
Begroot resultaat      - 6.200             0 
 


