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‘Vorig jaar ben ik 18 geworden 
en en kreeg ik voor het eerst een 
brief over Kerkbalans. Ik had er 
eigenlijk nooit bij stilgestaan dat 
de kerk veel geld nodig heeft, ook 
voor jeugdactiviteiten. 
Ik maak nu elke maand een klein 
bedrag over. Alle beetjes helpen, 
toch? Ik vind het belangrijk dat de 
kerk er is.’

‘Toen we vanuit onze oude wijk-
gemeente naar de Nieuwe Kerk 
gingen, dachten we dat we de ver-
schillen die er waren tussen wijken 
zouden willen terugzien. Maar die 
behoefte is weggevallen. Ik ervaar 
het als heel positief dat we hier 
nu als één gemeente samen ons 
geloof belijden.’

‘In het Hofje heb ik veel nieuwe 
mensen leren kennen. Ik vind het 
leuk om met andere vrijwilligers 
activiteiten te organiseren die 
open staan voor iedereen. De 
samenwerking met andere kerken 
is verrijkend. In het Hofje kunnen 
we laten zien waar de kerk voor 
staat.’

‘Het was nieuw voor mij om te 
horen dat een predikant die met 
emeritaat gaat alleen mag worden 
opgevolgd als er ieder jaar genoeg 
geld binnenkomt uit Kerkbalans. 
Anders mag de kerk niemand 
beroepen. Ik wist niet dat dat los 
staat van het vermogen. Heel 
belangrijk dus, voor nu en voor de 
toekomst, om genoeg te geven.’



Kerkbalans
Elk jaar in januari wordt in heel Nederland geld ingezameld voor de kerk. Dat geld is 
hard nodig. Om kerken actieve geloofsgemeenschappen te laten zijn waar leden elkaar 
ontmoeten in de vieringen en worden bemoedigd en geïnspireerd. Om kerken geloofs-
gemeenschappen te laten zijn waar de sacramenten worden bediend en waar iedereen 
– wel of geen lid – terecht kan voor praktische steun of een luisterend oor. 

Nieuwe Kerkgemeente
Teruglopende ledenaantallen, veranderd geefgedrag en andere ontwikkelingen maakten 
het in 2012 noodzakelijk ingrijpende besluiten te nemen over de toekomst van de Protes-
tantse Gemeente Middelburg. Een proces dat vaak gevoelens van verlies en verdriet gaf. 
Gaandeweg kwam er ook hoop voor de toekomst van de protestantse kerk in Middel-
burg. De afgelopen twee jaar hebben veel gemeenteleden elkaar leren kennen en zijn we 
gegroeid tot één wijkgemeente. In 2019 komt de laatste stap in het proces: het moment 
dat we met de hele gemeente samenkomen in de Nieuwe Kerk.  
Een stap waar velen naar uitzien. Maar ook een stap waar sommigen nog moed en 
kracht voor moeten vinden. Gemeenteleden die in de afgelopen twee jaar een nieuw 
thuis hebben gevonden in de Nieuwe Kerk inspireren daarbij. En de predikanten probe-
ren iedereen zo goed mogelijk te begeleiden in het pastoraat. 
In dit hele proces klopt de kerk ook dit jaar bij u aan om u te vragen mee te doen met de 
Actie Kerkbalans. Voor het pastoraat en alle activiteiten is ook in 2019 geld nodig.

Veelgestelde vragen
• Er is een flink vermogen. Waarom heeft de kerk nog meer geld nodig?  

De kosten van predikanten en andere jaarlijks terugkerende lasten moeten worden 
betaald uit ‘levend geld’. En na vertrek van een predikant, bijvoorbeeld door emeri-
taat, is een sluitende begroting vereist om een opvolger te kunnen beroepen. 

• Waar wordt het vermogen dan voor gebruikt? 
Vanuit het vermogen worden investeringen gedaan. Denk bijvoorbeeld aan het Hofje 
onder den Toren en de aanleg van kerk-tv. En als de begroting niet sluitend is moet 
het vermogen moet worden aangesproken om een tekort aan te vullen.  

• Is er straks nog geld voor een ouderenpastor? 
Een deel van het vermogen wordt gestort in een fonds ouderenpastoraat. Dat geeft 
de mogelijkheid om voor bepaalde tijd opvolging te realiseren. We hopen dat in de 
toekomst de financiële balans zo is, dat voortzetting mogelijk zal zijn.

• Hoeveel moet ik bijdragen aan de Actie Kerkbalans? 
Er moet niets. Veel hangt af van uw persoonlijke financiële situatie. Maar uw steun, 
klein of groot, is ook het komende jaar hard nodig. Het ‘penningske van de weduwe’ 
is daarbij net zo waardevol als een ruime financiële bijdrage. Kerk zijn we samen! 

Geef uw steun ook dit jaar. Help de kerk in balans te komen. Geef met een gul hart.



Uw gift aftrekbaar
Uw bijdrage aan Kerkbalans is in veel gevallen(deels) aftrekbaar voor de belasting. Geeft u 
een periodieke gift en heeft u dit vastgelegd? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. 
U leest hier meer over op www.nieuwekerkgemeente.nl/kerkbalans.
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Lasten
Pastoraat (predikanten)
Taakgroepen en activiteiten
Gebouwen
Beheer en administratie
Afdracht PKN
Overige personele lasten
Afschrijvingen
Totaal lasten

286.700
71.800

165.480
83.900
45.600
53.300
24.800

€ 731.580

Baten
Bijdragen levend geld
Collecten en giften
Baten onroerende zaken
Rentebaten en dividenden
Subsidies en bijdragen
Totaal baten

Tekort

460.000
80.600
56.600
11.000
11.110

€ 619.310

€ 112.270

Begroting 2019

Goed om te weten: 

De citaten zijn niet afkomstig van 

de personen op de foto’s.

De beelden op pagina 2 zijn 

afkomstig uit de fi lm die voor de 

actie Kerkbalans is gemaakt.
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