
                   

 
 

 
‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ 

 

Verder bouwen in vertrouwen 
Of je nu met Lego bouwt, een taart aan het opbouwen bent of een 
muurtje metselt: iedereen weet dat als de onderste laag wankel is, 
verder bouwen niet mogelijk is. Dat is zelfs bij elke nieuwe bouwlaag 
zo. Steeds weer bouw je in het vertrouwen dat wat gebouwd is, 
stevig genoeg is. En steeds weer bouw je met het oog op wat er 
daarna weer opgebouwd moet worden.  

Zo is het ook met de kerk. Paulus vertelt erover aan de Christenen in 
Efeze: “Alle christenen samen vormen een eenheid: de heilige kerk 
van Christus. Je kunt het vergelijken met een gebouw. Het fundament 
van het gebouw is dan de boodschap van de apostelen en de 
profeten. Jullie zijn de stenen in de muren. En de belangrijkste steen, 
die het hele gebouw op zijn plaats houdt, dat is Jezus Christus. Hij 
zorgt ervoor dat de kerk groeit. En dat God zelf in de kerk aanwezig is 
door de heilige Geest.” (Efeziërs 2:20-22) 

Velen van ons hebben jarenlang meegebouwd aan de kerk die ze 
doorgegeven hebben gekregen van de gelovigen voor ons. Samen 
bouwen we onder de zegen van God jaar in jaar uit aan onze 
gemeente. We zorgen voor 
onderhoud, niet alleen van 
onze gebouwen, maar ook 
van onze relaties met 

elkaar en met de samenleving. En we onderhouden onze relatie met 
God, in onze vieringen, in ons bijbel lezen en bidden. En we weten: ons 
geloof is er om door te geven. Naar weer nieuwe generaties én mensen 
die er behoefte aan hebben maar er nog niet vertrouwd mee zijn. 

Geef daarom vandaag voor de kerk van morgen. 
Dat werd voor ons ook gedaan. De kerk van 
morgen heeft ons nodig. Om verder te bouwen. In 
het vertrouwen op Jezus Christus die zorgt dat de 
kerk groeit, en dat God zelf in de kerk aanwezig is 
door de heilige Geest. 

ds. Otto Grevink  

Thijmen (7) bij zijn replica van onze kerk 
in Lego 



‘Opnieuw op weg’ - met uw steun? 
Tijdens de actie Kerkbalans vragen we u om uw financiële steun voor onze kerk. En dat 
doen we dit jaar niet zomaar. We hebben met elkaar goed nagedacht over de toekomst. 
70 gemeenteleden hebben op één of andere manier hun tops en tips gedeeld, waarmee 
we een nieuw beleidsplan hebben gemaakt met de titel ‘Opnieuw op weg’. Want we 
willen ook in de toekomst graag kerk zijn met elkaar, en met alle generaties. Daarvoor 
gaan we dit jaar een nieuwe predikant zoeken die ons daarin voor kan gaan. 

We hebben in het beleidsplan ook duidelijk gemaakt waar we precies aan willen werken. 
Zo blijft het niet in de lucht zweven, zijn het geen luchtkastelen of alleen maar mooie 

dromen. We willen met elkaar aan de slag! 

 

Daarvoor hebben we wel uw steun nodig. We zijn dankbaar voor alle steun die we tot nu toe mochten ontvangen. 
Dit jaar komt het er extra op aan. Het is in zekere zin ‘erop of eronder’. We moeten nu met en aan elkaar laten 
zien dat het ons ook menens is wat we met elkaar bedacht hebben. Alleen dan kan een nieuwe predikant met ons 
aan de slag, maar ook alleen dan kan er iets groeien.  

Daarom vragen we in een uitgebreide brief uw steun. We moeten nu 
met elkaar ervoor gaan. Dat betekent dat we onze tekorten moeten 
wegwerken om een gezond financieel uitgangspunt te hebben. Dit 
jaar voorzien we een tekort van ruim €4.000 bovenop alle kosten die 
we maken om ons gemeente zijn vorm te geven. Kosten, die ook bij 
ons sterk stijgen. 

Wilt u ons helpen, en zo mogelijk meer dan eerder, om samen 
financieel gezond werk te kunnen 
maken van een gemeente, die 
geloof, hoop en liefde met elkaar 

delen? Omdat we geloven dat er ook morgen een kerk nodig is, die perspectief 
biedt, hoop geeft, omziet naar elkaar en de samenleving, en een boodschap 
van liefde verspreidt. De boodschap van de liefde van God, die Hij heeft laten 
zien in zijn Zoon Jezus Christus. 

Mogen we op uw steun rekenen? Geef vandaag voor de kerk van morgen. 
Dank u wel! 

Namens de kerkenraad, 

Brenda Kerkdijk 

Zo willen we dit jaar met elkaar aan de slag met: 

 Kerkdiensten 
 Pastoraat 
 Kliederkerk voor gezinnen 
 Jongvolwassenenkring 
 Belijdeniscatechisatie 
 Gespreksgroepen/huiskamerbijeenkomsten 
 Kerstmarkt 
 Jeugdkerk 
 en nog veel meer… 



 
Begroting 2023 

 

 

 



Ja, ik wil bijdragen aan de kerk van morgen! Hoe kan ik dat 
het beste doen? 
Er zijn verschillende manieren om bij te dragen aan het werk van onze kerk. Giften zijn vanwege de ANBI status 
van onze kerk aftrekbaar. We sommen de mogelijkheden kort op: 

❶ Door uw bijdrage direct over te maken op rekeningnummer NL 67 RABO 0373 7346 11 
t.n.v. Gereformeerde Kerk Sprang-Capelle o.v.v. VVB 2023 of via iDeal door deze QR-code 
te scannen:  

❷ Door uw bijdrage voor dit jaar in termijnen over te maken middels een periodieke 
overboeking. 

❸ Wilt u de kerk van morgen structureel steunen en zekerheid bieden? Wist u dat een periodieke gift (een 
vast jaarlijks bedrag de komende vijf jaar) volledig aftrekbaar is zonder drempel? Informeer naar de 
mogelijkheden daarvoor bij de penningmeester, Johan de Bont: penningmeester@pkndebrug.nl.  

Samen willen we ervoor gaan! Dat betekent dat we met elkaar een bedrag van €47.500 aan vaste vrijwillige 
bijdragen willen ophalen én het tekort willen dekken van €4.367 om financieel gezond de basis te leggen voor de 
toekomst van onze gemeente. 

We houden u op de hoogte! In de kerk zullen we met een thermometer bijhouden hoeveel er is toegezegd, en 
hoeveel er daadwerkelijk gegeven is. Zo weten we allemaal waar we staan en wat er nog nodig is. 

Geef uw toezegging dus aan ons door! Dat zijn we niet zo gewend in onze kerk, maar is wel nodig om samen 
alert te blijven of we onze doelstelling halen. We vragen u hiervoor onderstaande strook in te vullen en in de 
daarvoor bestemde bus in de kerk te stoppen. Ook kunt u uw toezegging mailen naar 
penningmeester@pkndebrug.nl onder vermelding van uw naam en adres, aangevuld met het bedrag van uw 
toezegging. 

Helpen we elkaar? We zien uw (toegezegde) bijdrage graag tegemoet! Hartelijk dank! 
 

Antwoordstrook Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB) 2023 

Mijn toezegging voor 2023 bedraagt: € ……………  

Ik maak mijn bijdrage over op:  NL 67 RABO 0373 7346 11 t.n.v. Gereformeerde Kerk Sprang-Capelle.                                                     
 

Mijn bijdrage wordt in de volgende maand(en) overgemaakt: 

svp aankruisen wat van toepassing is 

Jan. 
 

Febr. Mrt. Apr. Mei Jun. Jul. Aug. Okt. Sept. Nov. Dec. 

 

Naam:  …………………………………………………………………… 

Adres:… …………………………………………………………..………. 

  ……………………………………………………………………   

Opmerking: 

………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 


