
                                                                                 

Het thema van de Actie Kerkbalans in 2021 is  

‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’.  

Misschien vraagt u zich wel af of de kerk 

morgen nog wel bestaat.  

We moeten zoeken naar andere manieren van 

kerk-zijn.  

Dat stelt ook onze Protestantse Gemeente  

Het Vierkant voor nieuwe uitdagingen.  

Hoe houden we de onderlinge verbondenheid?  

We kunnen somber worden, maar ook naar de lichtpuntjes 

kijken.  

Een gezegde luidt: “Als er een deur sluit in je leven, zet God 

vaak een raam open.”                                                                                                     

Wellicht vindt u dat een ouderwets cliché, maar ik zie het toch 

echt in onze kerk gebeuren.  

Elke week zenden we onze kerkdienst nu online uit, ook in 

Sweelinckhof.  

Daardoor komt de kerk dichterbij voor mensen die niet meer zelf 

naar de kerkdienst kunnen of willen gaan, oud en jong.  

Er zijn mensen bereid gevonden om deze nieuwe activiteiten op 

te pakken.  

Tijdens de vorige actie Kerkbalans hadden we niet kunnen 

vermoeden dat we nu elke zondag een “stream-team” in de kerk 

hebben die de wekelijkse online kerkdiensten voorbereidt,  

begeleidt.                                                                                                          

De kerk van morgen ziet er misschien anders uit, maar is nog 

wel springlevend!   

Geeft u vandaag voor de kerk van morgen?                                                                        

 

Ds. Peter van Ankeren 

 

 

 

 



 

Diaconie. 

In het verleden ondersteunde de diaconie de arme mensen 

binnen de gemeente. 

Deze rol is grotendeels overgenomen door de overheid. 

Incidenteel springt de diaconie plaatselijk nog bij, maar wij 

geven vooral bijdragen aan doelen en instellingen die 

minderbedeelden helpen in binnen- en buitenland.  

Zo nemen wij deel in Oikocredit.  

Door het verlenen van micro-kredieten kunnen mensen overal 

ter wereld een eigen bedrijfje starten, op eigen benen leren 

staan. 

Daarnaast kiezen we jaarlijks een speciaal doel.  

Daarvoor brengen we geld bijeen door een aantal malen te 

collecteren, door verschillende activiteiten te organiseren.  

In 2021 is het diaconale Jaardoel  

de stichting WarmThuis in Zuidermeer,  

een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met dementie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taakgroep Diaconaat 

 

 

 

 



 

Kerkbalans 2021. 

U krijgt de vraag van de kerk; wilt u uw kerk een vrijwillige 

bijdrage geven?  

Elke bijdrage, hoe klein ook, is van harte welkom en ook nodig. 

Door de lage rente, minder subsidie, oplopende kosten wordt het 

steeds moeilijker een acceptabele begroting en jaarrekening op 

tafel te krijgen.  

U kunt er op rekenen dat wij proberen de kosten zo laag 

mogelijk te houden.  

Vooral door vrijwilligerswerk - daar zijn wij heel erg dankbaar 

voor - kunnen we kosten besparen.  

Toch moeten we op korte termijn verdergaande maatregelen 

nemen.  

Daarbij wordt onder andere verkoop van een kerk onderzocht.  

Wat wij wel heel erg belangrijk vinden, is de geestelijke 

ondersteuning, betrokkenheid in onze kerk.  

Daarom hebben wij een aantal jaren geleden besloten een 

fulltime dominee in onze gemeente aan te nemen.  

Verder hebben we gezorgd dat onze diensten livestream te 

volgen zijn.  

Dat brengt extra kosten mee, maar daardoor zijn wel meer leden 

bereikbaar.  

Er is geprobeerd met u in contact te blijven via de website, extra 

Klankborden, persoonlijke berichten.  

Vorig jaar bracht Kerkbalans bijna 10% 

meer op dan eerdere jaren. 

Wij hopen dat u ook nu gul wilt zijn.  

Uw bijdrage wordt goed en nauwkeurig 

besteed. 

Taakgroep Financiën & Beheer 


