
 
GEEF VOOR JE KERK 

 

 
 
Aan de leden van de Protestantse Gemeente  
Oldehove-Niehove.  
 
Een actieve gemeente 
Gastheren/gastvrouwen, schoonmakers,  
mensen die de tuin verzorgen, diakenen, 
ouderlingen, Commissie Kerkrentmeesters, 
dominee, organisten, preekvoorzieners, 
wijkbezoekers, leiding kindernevendienst, 
oppassers, organisatie en leiding jeugdwerk, 
beheerders van de Stiep, koffieschenkers, 
boekhouders, ledenadministratie, webmaster, 
beamteam, redactie Kruispunt, bezorgers 
Kruispunt, Gemeente Groei Groep, commissie 
Evangelisatiewerk, commissie Kerk en Israël,  
leden vrouwen contactclub “De Klimop” enz.   
Wat een betrokkenheid! 
 

 
 
 

 
 
 
‘Geef om  je kerk’ 
Een indrukwekkende lijst van actieve mensen  in 
onze kerk en de lijst is waarschijnlijk niet 

compleet. Bovendien zijn er ook altijd weer 
incidentele klussen die geklaard worden door 
enthousiastelingen. We prijzen ons als PKN 
Oldehove-Niehove gelukkig met zoveel 
actievelingen, die op hun eigen manier tijd en 
energie in de gemeente steken, zodat we samen 

een bloeiende gemeente kunnen zijn en 
blijven. Met elkaar geven we daarmee aan dat 

we om de kerk geven. 

 

Waar zit de meerwaarde van onze kerk? 
Voor iedereen is de kerk op een andere manier van 
waarde: een plek waar je je geloof in God met 
anderen kunt delen, waar naar elkaar wordt 
omgezien, waar bemoediging en inspiratie zijn, 
waar je met elkaar kunt zingen, waar sacramenten 
worden bediend, waar sociale contacten ontstaan  
en waar iedereen altijd welkom is enz.  

Omzien naar elkaar is de concretisering van de 
diep spirituele en existentiële geloofservaring om 

door God gezien te worden. Het raakt het hart van 
het kerk zijn en zo’n kerk wil je behouden. Omzien 
naar elkaar doen we natuurlijk ook buiten de kerk 
zoals: plaatselijk actief zijn bij de Voedselbank, 
ZorgSaam Oldehove, hulp aan nieuwe 
Nederlanders enz. Uiteraard  ook via diaconale 
giften tot ver buiten ons dorp. 

 

 
 
 
‘Geef voor je kerk’ 
Het is duidelijk dat wij om de kerk geven en 
daarom zal er ook dit jaar zeker weer voor de 
kerk worden gegeven. Deze vaste vrijwillige 
bijdrage (VVB) is verreweg de belangrijkste 
inkomstenbron. We betalen er o.a. salarissen,  
wijkwerk, jeugd- en ouderenwerk, gebouwen, 
verwarming, afdrachten aan landelijke 
organisaties enz. van.  
U weet dat er nooit voldoende inkomsten zijn, 
dat laten de cijfers ook dit jaar weer zien. Geef 
daarom  aan uw eigen kerk wat u kunt missen. 
Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan. 
Wij zouden het erg op prijs stellen wanneer u  
uw bijdrage iets zou verhogen, zodat wij niet  
met een tekort te maken krijgen.  
 
Actieperiode Kerkbalans: 
18 januari t/m 1 februari 2020. 
 

Uitgaven afgelopen jaar  

Exploitatie kerkgebouw 7.065 

Pastoraat 42.000 

Kosten kerkdiensten 3.100 

Kosten overige kerkelijke 
activiteiten 5.800 

Bijdragen PKN en overige 
contributies 4.230 

Kosten beheer en administratie 295 

Totaal 62.490 

Inkomsten 

Vrijwillige bijdragen 56.000 

Collectes in kerkdiensten 4.000 

Dankdagcollecte 2.200 

Rente spaargelden 0 

Verhuur kerkgebouwen  300 

Totaal  62.900 

  

 



 

 

De Protestantse Gemeente Oldehove-Niehove 

bestaat uit circa 205 pastorale eenheden  

(alleenstaande personen of gezinnen).  Door 
overlijden en uitschrijvingen worden dat ieder jaar 
minder, maar gelukkig komen er ook nieuwe 
mensen bij. Om alle kosten te kunnen betalen 
hebben we per eenheid ongeveer € 250,- per jaar 
nodig. Wij hopen dat het u lukt in ieder geval dat 
bedrag te betalen. Graag uw steun, ook al komt u 
misschien weinig in de kerk. De meest eenvoudige 
manier om uw bijdrage te voldoen, is het afgeven 
van een machtiging voor automatische incasso. De 
bijdragen worden dan geïnd zonder dat u eraan 
hoeft te denken. Voor de kerk is dit het 
goedkoopst en minst arbeidsintensief. 
 
Kerkbalans 2020 
 

 
 
We hopen u bij de aftrap van Actie Kerkbalans op 
26 januari 2020 te ontmoeten tijdens een 
gezamenlijke maaltijd. Vooral met een maaltijd 
krijgt het ‘samen kerk zijn’ invulling. 
In de actieweken worden tijdens de kerkdienst 
weer filmpjes getoond om de Actie Kerkbalans 
onder de aandacht te brengen. 
 

 

 

 

De antwoordstrook voor uw bijdrage wordt in  de 
week van 27 januari – 1 februari 2020 opgehaald. 

Namens het college van kerkrentmeesters 

H. Schaaphok, voorzitter 
A. Dijkstra 
A. Pieltjes 
  

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De volledige rekening over 2019 en de begroting 
van 2020 liggen vanaf eind februari ter inzage bij 
de financiële administratie: 
 
Henk en Titia Brondsema, 
Jant Nienhuisstraat 5, Oldehove 
(administratie@pknoldehove.nl) 

 
 
 
 

2020 
 
 

 
 

 

Adres college van kerkrentmeesters: 
Smidsweg 4, 9884 PG Niehove 
e-mail: schaaphok32@gmail.com 

Bankrekening:NL42RABO0348600518 
t.n.v. PKN Oldehove - Niehove. 

In uw testament kunt u laten vastleggen aan 
welke goede doelen u iets wilt nalaten, 
bijvoorbeeld de plaatselijke kerk. Uw notaris 
kan u daarover informeren. 
 

Uw bijdrage aan Kerkbalans valt onder 
“Giften aan goede doelen”. Wanneer u kiest 
voor een periodieke schenking is het hele 
bedrag aftrekbaar. Meer informatie vindt u 
op www.kerkbalans.nl en op de website 
https://www.pknoldehove.nl/index.php/kerk
rentmeesters/kerkbalans. In Kruispunt 
december 2019 vindt u ook informatie en  
nog meer informatieve websites. 
U kunt ook een lid van het college van 
kerkrentmeesters om advies vragen. 
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