
        

 ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ 

Beste leden van de Jeruzalemkerkgemeente,  

Het jaar 2021 begon in ‘lock down’ en daar zitten we nu opnieuw in. Desondanks is de actie 

kerkbalans vorig jaar doorgegaan. Niet bijzonder anders dan de jaren ervoor. We moesten 

wel rekening houden met alle beperkingen en voorschriften van overheid en RIVM. Er ligt 

een heel jaar achter ons met de zorgen rondom het covid-19 virus en nieuwe varianten. Met 

wisselende aantallen kerkgangers, hoe beperkt soms dan ook, konden we van zondag tot 

zondag de ‘lofzang gaande houden’. Ook de bijzondere diensten op feestdagen, Heilig 

Avondmaal, Heilige Doop en belijdenis. Ja, ook trouw- en rouwdiensten konden doorgang 

vinden. Daarnaast kon iedereen de diensten thuis of op andere plekken meemaken en 

meeleven. Wat een voorrecht dat we een full time predikant dominee Gert-Jan Codée in ons 

midden mogen hebben. Hoe beperkt soms dan ook door alle maatregelen, maar in de kerk 

en op het scherm en smartphone is hij bij en onder ons. Alle kosten konden worden betaald. 

U bracht via kerkbalans bijna € 180.000, - bijeen ( 179.574, -). Verrassend zo’n mooie 

opbrengst. Het bedrag was begroot en nodig. En het is er! Dank aan u en jou en bovenal aan 

de Here God.  

Om bij stil te staan en om over na te denken 

In 2022 is méér dan € 180.000, - nodig. Dat wordt veroorzaakt door stijgende kosten. Denk 

ook aan gas en elektriciteit. Verder hebben we in het wijkcentrum lagere dan begrootte 

huurinkomsten. De meeste huurafspraken zijn door de corona situatie weer afgezegd. 

Daarnaast zijn investeringen en regulier onderhoud nodig. Kijk buiten maar naar de steigers 

rond de kerktoren. Een tegenvaller. Ook is er geld nodig voor vernieuwing en uitbreiding van 

audio en video. We kunnen niet meer zonder en betere leesbaarheid op de beamer-

schermen en verbetering van beeld en geluid op de KerkTV voor thuiskijkers is nodig.  

We hebben er alle vertrouwen in dat het ook in 2022 goed komt. Dat kan als iedereen zijn of 

haar steentje bijdraagt. Dat lijkt soms tegenstrijdig, óók voor de kerkrentmeester. Het gaat 

immers in de kerk om Geloof, leven van God’s Genade. Daarbij is geld een noodzaak. De kerk 

kan niet zonder. In de Bijbel lezen we onder meer in Handelingen 20: 32,33 over ‘zaliger te 

geven dan te ontvangen’, ‘de schat in de hemel’. Ja, geloven dat wat wij van God hebben 

gekregen ons is toevertrouwd. Dan zijn we allemaal ‘rentmeester’ en sommigen daarnaast 

ook ‘kerkrentmeester’. Geloven is ook delen. (uit) delen van wat we ontvangen uit God’s 

goede handen. Zodoende durven we als kerkrentmeesters in alle vrijheid weer om uw, jouw 

bijdrage te vragen. Immers, de kerk dat zijn wij! De gemeente van onze Here Jezus Christus. 



 

Overweging 

Velen van jullie dragen trouw en naar mogelijkheden bij. Vol-houden, ook dat is geloven. 

Maar niet iedereen. Neem in dat geval je verantwoordelijkheid. Kijk nog eens of de kerk 

waard is wat jij gaf in 2021 en geeft in 2022. Zet dat bedrag eens naast je Internet-, Telefoon- 

of kranten abonnement. Ook de kerk is er elke dag, 24/7, zelfs online via YouTube en 

Kerkdienstgemist.nl. 

Mogen wij op je rekenen? Geef verantwoord, met uw hart. Dan komt het in- en met de kerk 

altijd goed. De Zegen van de Here maakt rijk. 

 

De ouderlingen-kerkrentmeester, 

Klaas Bos, Jan Jonker, Evert Jan Pouw, Aart Schoonderbeek 

 

Wat kost de kerk? 

Een wijkgemeente zoals de Jeruzalemkerk gemeente heeft dit jaar € 209.000, - nodig om te 

zorgen voor predikant en kerkgebouw en alle vaste lasten. Wat verwachten we voor 2022? 

 

Inkomsten EURO 

Opbrengst externe verhuur en consumptieverkoop aan derden 7.500 

Opbrengst collecten in Kerkdiensten 15.800 

Bijdrage Solidariteitskas – deel dat ten goede komt aan de eigen 

wijkgemeente 

2.000 

Opbrengst Actie Kerkbalans (benodigd voor financieel evenwicht) 184.000 

Totale inkomsten 209.300 

 

Uitgaven EURO 

Onderhoudskosten kerkgebouw (dotatie aan voorziening) 34.000 

Energiekosten, water, belastingen en verzekeringspremies kerkgebouw 22.500 

Kosten predikantsplaats 95.300 

Vergoedingen gastpredikanten, pastoraat, 

 vrijwilligersvergoeding organisten, solidariteitskas 

8.000 

Doorbelasting centrale kosten (kerkelijk bureau, afdrachten landelijke kerk, 

zondagmiddagvieringen in de Grote Kerk) 

49.500 

Totale uitgaven 209.300 

 

Uit dit overzicht blijkt dat naast uitgaven stijgingen, – vooral de verhuuropbrengsten 

inclusief consumptie sterk achterlopen met voorgaande jaren– Verreweg het grootste 

gedeelte van onze inkomsten moet nu binnen komen via de Actie Kerkbalans. Houdt u daar 

rekening mee, als u het formulier invult? 

P.S: Mocht u naar aanleiding van onze brief vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u 

contact opnemen met broeder Jan Jonker e-mail: janjonkerzwolle@hetnet.nl (06 26066180) 

Zwolle, 16 januari 2022 


