
  



 

Thema: Een hele puzzel. 

 

In 2023 gaan we voor het thema puzzelen. In bijna elk gezin is dit van 

toepassing. Het is een hele puzzel om rond te komen van alleen maar je 

AOW, met een beetje geluk nog aangevuld met een klein pensioen. En 

wat te denken van een jong gezin met kinderen. Hoe krijg je elke 

maand naast alle andere uitgaven ook de energierekening en de 

kinderopvang betaald. 

 

Financieel is het een zorgelijke tijd. Gelukkig heeft onze overheid een 

puzzelstukje aangelegd en kunnen we nu weer even verder. 

 

Om ons thema een gezicht te geven is er een puzzelblad bijgevoegd. 

Even de gedachten afleiden van de problemen en een echte puzzel 

oplossen. Deze is niet zo moeilijk, maar om de financiële puzzel voor De 

Voorhof op te lossen is meer denkwerk nodig. 

 

We zijn op verschillende momenten financiële verplichtingen aangegaan, 

zoals de 2 predikantsplaatsen. Ook moeten de kerkdiensten en de 

andere kerkelijke activiteiten blijven doorgaan.  

 

Dan is er nog de renovatie en verduurzaming van ons kerkgebouw. De 

kerkenraad heeft een fors bedrag voor de uitvoering goedgekeurd. De 

kerkrentmeesters kregen wel de opdracht mee om zoveel mogelijk werk 

van de hoogste kwaliteit uit te voeren, maar wel graag voor de laagste 

prijs. 

 

Om ons budget te verlichten zijn drie instanties benaderd met een 

verzoek om subsidie. Alle drie hebben een bijdrage toegezegd. Ook bij 

de rijksoverheid is een subsidieverzoek neergelegd. De vooruitzichten 

zijn positief. 

 

Het kan u ook niet zijn ontgaan dat een actieve groep gemeenteleden al 

enkele jaren bezig is met het op touw zetten van acties om geld bij 

elkaar te sprokkelen. En dat lukt wonderwel heel goed.  

 

Dan is er een zeer goed lopende kringloopwinkel actief. De opbrengst 

wordt gelijk verdeeld tussen goede doelen en de kerk. 

Ook het ophalen van oud papier zet de nodige zoden aan de dijk. En wat 

te denken van het verjaardagfonds. Het gaat met kleine bedragen, maar 

jaarlijks geeft het een mooi resultaat. 

 

Op alle mogelijke manieren doen we ons best om de lasten zoveel 

mogelijk te verlichten.  

 

Als lezer zie je een kille opsomming van feiten die erg belangrijk zijn. 

Maar er gaat iets veel belangrijkers schuil dat je als lezer niet beleeft. 

De deelnemers aan alle genoemde acties ervaren een enorme 

saamhorigheid en betrokkenheid bij de voorbereidingen en de uitvoering 

van de verschillende acties. 

 

Je ontmoet elkaar zowel binnen als buiten de kerk. En dan even dat 

praatje van alledag, het geeft je het gevoel dat je niet alleen staat. 

Daarom maken we van de kerk een ontmoetingscentrum waar het goed 

toeven is. 

 

Nu terug naar de puzzel. Alle opbrengsten van de acties leveren niet 

genoeg op voor een sluitende begroting. Om het laatste stukje van de 

puzzel te kunnen aanleggen is de actie Kerkbalans nodig. 

 

Wij hopen dat u in staat bent om een bijdrage te leveren aan dat laatste 

puzzelstukje. We vragen u niet om méér te geven dan vorig jaar, maar 

als u kans ziet, hetzelfde bedrag te doneren als vorig jaar, dan krijgen 

we de puzzel compleet. 

 

Op de achterkant van deze folder vindt u een beknopt overzicht van de 

uitgaven en inkomsten voor 2023. 

 

 Geef wat uw hart u ingeeft en uw portemonnee toelaat. 

 

De alom bekende € 2,- actie wordt gehouden in de maand 

september.  
 


