
BEGROTING 2022 

 

 

 

Voor 2022 is de bijdrage kerkbalans begroot op € 107.000. 

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 Kesteren 
Nedereindsestraat 30c – 4041 XG Kesteren 

 

 

 

Kerkbalans 2022 
 

Houd elkaar vast 

Geef aan je kerk  
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Op weg naar de toekomst 
 
De kerk van morgen begint nu. Moeten we niet nu al 
vooruit te kijken naar hoe we kerk willen zijn in de 
toekomst? In het afgelopen jaar zijn er 
veranderingen geweest in De Voorhof. Ik mocht in 
jullie midden komen als nieuwe predikant. En in de 
kennismakingsronde hoor ik veel verhalen over de 
saamhorigheid, de ‘warme deken’ in meeleven en 
verbondenheid die de Voorhofgemeente is. Ik zie 
hoeveel mensen hier samenwerken om in hun vrije 
en kostbare tijd de kerk gaande te houden.  
 
Samen met jou wil ik graag verder bouwen aan onze 
gemeente, onze veelkleurige gemeente verder 
inkleuren. 
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 in de wereld steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt 
te zijn, biedt de kerk een plek waar je naar elkaar 
omziet. Dat willen we ook in de toekomst blijven 
doen. 
 
Daar hebben we jouw hulp bij nodig. De komende 
tijd zal ook jij gevraagd worden om mee te denken 
over wat belangrijk is voor De Voorhof, welke 
uitdagingen we voor ons zien om zo die plek te 
blijven waar mensen zich thuis voelen en waar 
ruimte is voor ontmoeting met God en met elkaar. 

Maar we hebben ook jouw bijdrage nodig, want in de 
kerk wordt alles betaald vanuit de bijdrage van 
gemeenteleden.  
Daarom vragen we jou vandaag... 
 
Geef vandaag voor de kerk van morgen! 
 
Investeer in onze Voorhofgemeente 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 


