
 

 

 

 

GEEF VANDAAG  

voor de kerk van 

MORGEN 

 

 

Kerkbalans 2023 

  



Samen de toekomst in……. 

 

De toekomst van onze Voorhof Gemeente is wat ons allemaal bezig 

houdt. In het afgelopen jaar hebben we teruggekeken met het 

feestelijke jubileum van 40 jaar Voorhof en keken we vooruit naar de 

toekomst. 

 

In gemeente bijeenkomsten hebben we op vier speerpunten, 

kerkzijn, kerkdienst, kerk en wereld en kerkgebouw, prioriteiten 

geformuleerd die we belangrijk vinden. In het najaar kon dat ook via 

een digitale enquête waar heel veel respons op is gekomen. Het is 

goed om te zien hoe we als Voorhof Gemeente samen willen staan 

voor de toekomst van de kerk. Een toekomst die ook de nodige 

uitdagingen in zich heeft.  

 

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

generaties voor en na ons. 

 

Met elkaar staan we voor de kerk van morgen en mogen we ook 

vertrouwen dat we die levendige en veelkleurige kerk blijven waar 

we samen ons geloof mogen delen in de zondagse kerkdiensten en 

in de doordeweekse ontmoetingen in gespreksgroepen, 

koffiemorgen of door samen te eten. 

 

 

 

 



Aandacht zal er dit jaar ook gaan naar meer materiële zaken. 

Herschikking van de stoelen is nodig nu er minder kerkgangers zijn 

op zondag en dat vraagt een nieuwe blik op de hele kerkzaal. De 

stilte- of gedenkhoek wordt vernieuwd en krijgt mogelijk een nieuwe 

plek. De investering in de techniek zal een aandachtspunt blijven om 

alles in de kerk en bij de mensen thuis zo optimaal mogelijk te laten 

zijn. Daarbij komen dan ook nog de energiekosten die voor een 

gebouw als De Voorhof heel hoog zijn. 

 

Met jouw bijdrage en inzet kunnen we de Voorhof Gemeente 

toekomstbestendig maken en daarom vragen we jou: 

 

Geef vandaag voor de kerk van morgen! 

Investeer in onze Voorhof Gemeente als kerk op weg naar de 

toekomst. Laat Protestantse Gemeente De Voorhof die plek zijn 

waar mensen samen komen om geloof in God, maar ook om je 

eigen verhaal en levenservaringen te delen. 

 

Namens de kerkenraad,  

 

Ds. Henriëtte Bouwman 

Jan Roelofsen 

 

 

 

 



BEGROTING 2023 

 

 

 

Voor 2023 is de bijdrage kerkbalans begroot op € 103.000,  

dit is een gemiddelde bijdrage van € 250 per pastorale eenheid. 

Voor uw en ons gemak vult u het antwoordformulier in zodat wij uw 

bijdrage kunnen incasseren, of gebruik de QR code.  

 

 

College van Kerkrentmeesters  
Protestantse Gemeente De Voorhof  
Nedereindsestraat 30c – 4041 XG Kesteren 

 

OPBRENGSTEN kerkbalans

collecte / giften

activiteitencommissie

kerkblad

solidariteitskas

verhuur

verjaardagsfonds

rente / overig

UITGAVEN pastoraat

gebouw

beheer en administratie

quotum / solidariteitskas

vrijwilligersvergoeding

kerkdiensten en activiteiten

toevoeging reserves

rentelasten en bankkosten


