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Amersfoort, januari 2020, 

 

 

Best gemeentelid, mede-Brugger, 

 

Bedankt voor uw bijdrage aan Kerkbalans in het afgelopen jaar. Mede dankzij uw steun konden we ook in 

2019 een gemeente zijn waar de geloofsontmoeting centraal staat, mensen omzien naar elkaar en klaar 

willen staan voor de zwakkeren in de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan de prachtige Kerstnachtdienst, 

het jaarthema ‘Genade’ of de nieuwe jongerenclub ‘Tea Time with Jesus’.  

 

Wat is voor u waardevol in de kerk? 

Als kerk willen we van betekenis zijn in de samenleving. Als gemeenschap willen we naar elkaar omzien en 

ons geloof in God met elkaar delen. Hier willen we ook komend jaar weer verder aan bouwen door het 

organiseren van allerlei activiteiten zoals de eerdergenoemde. En nieuwe vormen te vinden om een 

verbindende factor te zijn in onze wijk en mensen in aanraking te brengen met God. Lees meer over onze 

plannen voor 2020 in de bijgevoegde folder. 

 

Geef om uw kerk 

Vindt u het ook belangrijk dat we als kerk kunnen blijven omzien naar elkaar en dat we activiteiten kunnen 

blijven organiseren? Wij ontvangen geen subsidie voor deze activiteiten en hebben daarom uw financiële 

bijdrage nodig om van betekenis te blijven. U geeft toch ook voor de kerk? U leest in de bijgevoegde folder 

meer over de hoogte van een voorgestelde gift.  

 

Bedankt voor uw steun en betrokkenheid! Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor elkaar en de 

mensen om ons heen. 

 

Met een vriendelijke groet, 

 

          

 

Iwan Dekker, voorzitter kerkenraad      



 

 

 

 
 

Begroting 2020 wijkgemeente De Brug 

 

Baten      begroot 2020  begroot 2019 

Kerkbalans (vrijwillige bijdragen)  160.000  165.000 

Collectes, giften en bijdragen       31.000    32.200 

Verhuur zalen en buffetopbrengsten    60.000    52.000 

Rente opbrengsten          4.000         300 

Verhuur geluid, beamer, piano etc.      3.000      3.000  

 

Totaal begrote opbrengsten   258.000  252.500 

 

Lasten 

Kerkgebouw/pastorie        52.630    49.740 

(o.a. onderhoud, energie, afschrijving, rente)  

Pastoraat, inclusief jeugdwerker(s)    117.250  115.900 

Lasten kerkdiensten, wijk- en jeugdwerk   10.530    10.530 

Salaris beheerder/vergoeding organisten   37.200    35.300 

Beheer/administratie/verplichtingen PKN   36.590    37.030 

Stimulerings- en solidariteitsfonds      3.800      4.000 

 

Totaal begrote lasten    258.000  252.500 

 

 

Begroot resultaat               0             0 

 

 

 


