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  We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de 

generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en 

verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds 

vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt. 

Geef aan die verbinding. Geef aan Kerkbalans. 

Geacht lid van de Protestantse Gemeente Vianen, 

 Verbinding gezocht! 

Al eeuwenlang verbindt de kerk mensen met elkaar. Denk maar eens aan de ja-woorden die zo 

vaak klinken in de kerk. Woorden van een leven lang verbinden. Daar waar steeds meer 

mensen aandacht en steun nodig hebben, strekken wij onze handen naar hen uit.  

De kerk is de plek waar God zich aan ons verbindt en, door ons, aan de wereld waarin wij 

leven. 

En nu is het onze beurt om die geschiedenis van verbondenheid om te zetten in een toekomst. 

Om ervoor te zorgen dat onze kinderen, kleinkinderen en iedereen die in de toekomst op zoek 

gaat naar verbinding terecht kan in de kerk. 

Kerkbalans is er om ervoor te zorgen dat dit ook financieel mogelijk blijft. Daarvoor hebben we 

uw financiële bijdrage hard nodig. Het geld dat u geeft aan Kerkbalans is een investering. Een 

investering in de kerk van nu én de kerk van morgen. Een investering in uzelf en in de 

generaties die nog komen. 

In 2015 bracht onze gemeente ruim € 159.000 bij elkaar voor de actie Kerkbalans. Voor 2016 

bedroeg de begroting € 160.000 welke we hopen te behalen. 

Hartelijk dank daarvoor! 

  

Onze predikanten  Ds. Johan Langelaar en Ds. Rein den Hertog 



 

De opbrengst in 2016 is voornamelijk besteed aan de instandhouding van het pastoraat en 

de kerkdiensten. Dit alles  omvat naast de zondagse Eredienst, o.a. het werk in de wijken 

door predikanten, ouderlingen en 

contactpersonen en tevens  jeugdwerk en 

thema diensten 

Dankzij de inzet van vele vrijwilligers wordt 

er veel werk verzet in onze gemeente.  

Denk hierbij ook aan de vrijwilligers in  

De Korte Inloop en de Winkel van Sinkel die 

dagelijks actief zijn.  

Met het kerkblad van september, hebt u een activiteitengids ontvangen. Daarin bent u 

uitgenodigd voor de vele activiteiten. Van jongerencatechese tot filmavond, en van 

koffieochtend in Batenstein tot gesprekskringen voor verschillende doelgroepen. 

Wij zijn blij met de activiteiten van onze groep 

voor Zending, Werelddiaconaat en 

Ontwikkelingssamenwerking (ZWO). Dit jaar 

hebben ze tijdens het Startweekend geld 

opgehaald voor hun project in Columbia, nadat 

ze eerder al voor de kinderen in Brazilië in actie 

gekomen zijn. 

 

In onze gemeente is ook veel aandacht voor 

de ouderen. Ruimte voor ontmoeting en 

ontspanning bij de koffieochtenden in 

Batenstein en de ‘Haagse koffie’. Al vele 

jaren gaan onze ouderen mee met de 

interkerkelijke vakantieweek. 

 

Om al deze activiteiten te kunnen betalen hebben we uw bijdrage (hard) nodig.  

In alle vrijheid en bescheidenheid vragen we daarom u om ook dit jaar een bedrag toe te 

zeggen aan Kerkbalans. Daarmee bouwt u mee aan onze gemeente. U kunt dat doen door 

bijgevoegd toezeggingsformulier in te vullen en eventueel de acceptgirokaart ingevuld op te 

sturen naar uw bank. 

Geef voor Verbinding, geef voor een kerk in balans. 

Hartelijk dank voor uw toezegging. 

Passiedienst tijdens Startweekend 

Koffiehoek voor ontmoeting met ouderen 

ZWO in actie voor Colombia 



 

 

Beknopt overzicht van inkomsten en uitgaven in 2016 zoals die begroot zijn en tevens de 

werkelijke uitgaven in 2015  

 

NB: Eenmalige grote uitgaven die vanuit reserves betaald worden, zijn niet opgenomen in bovenstaand 

overzicht. 

 

Het overzicht maakt duidelijk dat er meer uitgegeven wordt dan er inkomsten zijn. 

 

Daarom vragen we u: 

“Geef aan Kerkbalans en help mee om onze gemeente door uw 

bijdrage in stand te houden”. 
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