
GEEF VOOR JE KERK 

Aan de leden van de Protestantse Gemeente  
Oldehove-Niehove. 
 
‘Geef om je kerk’ 

‘Geef voor je kerk’ is het thema van de actie 
kerkbalans in 2019, maar eigenlijk is ‘Geef om 
je kerk’ een voorwaarde om te geven en dat 
moet in onze PKN-gemeente wel goed zitten, 
getuige uw kerkelijke bijdrage van afgelopen 
jaar. Jammer dat we alle gaven meer dan 
nodig hadden en dat de eindrekening negatief 
uitviel, maar zonder uw bijdragen hadden we 
voor een veel groter probleem gestaan. 

Waar zit de meerwaarde van onze kerk? 
Dat de kerk voor velen nog steeds meerwaarde 
heeft, is duidelijk, maar waar zit die 
meerwaarde van onze kerk? Hoe duidelijker je 
dat weet hoe logischer het is om bij te dragen 
aan Kerkbalans.  
Iedere zondag bidden wij met elkaar het 
“Onze Vader” en daarin horen we telkens 
weer “Uw koninkrijk kome”, het rijk van God 
waar vrede heerst, waar mensen elkaar op 
een waardige manier ontmoeten en elkaar tot 
steun zijn.  
 
Maar in de gemeenschap 
heeft iedereen duizend handen 
heeft iedereen duizend voeten 
loopt niemand ooit alleen. 
 
Patricia Kayo uit Kameroen 
 

 
Dat rijk, daar willen we als kerkelijke 
gemeenschap naar streven, daarin zit de 
meerwaarde die de kerk voor ons heeft en die 
wij op onze beurt willen uitdragen. 
Onze PKN-gemeente Oldehove-Niehove is een  
plek waar mensen elkaar versterken en waar 
we gezamenlijk werken aan het rijk van God. 
We denken daarbij niet alleen aan diakenen, 
ouderlingen en wijkdames die ouderen en 
zieken bezoeken, maar ook aan de steun die 
mensen elkaar zo maar geven.  
 

 

Kerk-zijn: ‘een kerkgemeenschap midden in de 
maatschappij en de opdracht van God uitvoeren: 
naar elkaar omzien’. 

 
Ondersteuning wordt ook geboden bij 
voedselbanken en financiële, juridische of 
andere problemen. Onze geloofsgemeenschap 
biedt dus niet alleen intern hulp, maar heeft 
ook een belangrijke maatschappelijke functie  
in het eigen dorp (via ZorgSaam Oldehove) en 
ver daarbuiten via diaconale giften.  

 
Om onze bouwende gemeenschap te 
onderhouden zijn middelen nodig voor   
pastoraat, jeugdwerk, kindernevendienst, 
verwarming en onderhoud van gebouwen, 
kosten voor kerkdiensten,  koffiedrinken enz.  
Geef daarom voor je kerk en steun je kerkelijke 
gemeente, ook als je zelf weinig in de kerk 
komt. Zo kan onze gemeente blijven bestaan en 
tot steun zijn voor anderen. Actieperiode 
Kerkbalans: 19 januari t/m 2 februari 2019.  
 

Waar blijft het geld? 
 

Uitgaven 

Exploitatie kerkgebouw 11700 

Pastoraat 41203 

Kosten kerkdiensten 3250 

Kosten overige kerkelijke activiteiten 5150 

Bijdragen PKN en overige contributies 4325 

Kosten beheer en administratie 1265 

Totaal 66893 

 Inkomsten 
Vrijwillige bijdragen 56000 

Collectes in kerkdiensten 4000 

Dankdagcollecte 2500 

Rente spaargelden 0 

Verhuur kerkgebouwen  400 

Totaal 62900 

 

Ondanks bezuinigingen blijven er altijd vaste 
kosten waarop moeilijk valt te bezuinigen zoals 
de landelijke PKN, onderhoud van het 
kerkgebouw, predikantsvergoedingen, enz. 

Kerkbalans 2019 

Het begrote resultaat is € 3.993 negatief. Uw 

bijdrage blijft dus nodig. U kunt een bedrag 
toezeggen via de bijgevoegde antwoordstrook. 
De antwoordstrook wordt in de week van 
28 januari – 2 februari 2019 weer opgehaald. 



 
De Protestantse Gemeente Oldehove-Niehove 

bestaat uit zo'n 220 pastorale eenheden 

(alleenstaande personen of gezinnen). Door 

overlijden en uitschrijvingen worden dat ieder 

jaar minder, maar gelukkig komen er ook steeds 

weer nieuwe mensen bij. 

Om alle kosten te kunnen betalen hebben we 

gemiddeld per eenheid ongeveer € 250,- per 

jaar nodig. Wij stellen het op prijs wanneer u in 

ieder geval dat bedrag betaalt, mits uw 

inkomenssituatie dat toestaat. Onze dank! 

 

Namens het college van kerkrentmeesters 

H. Schaaphok, voorzitter 
A. Dijkstra 
A. Pieltjes  

 

 
 

 

 

 

 
 

      
 
 

 

 
De volledige rekening over 2018 en de begroting 
van 2019 liggen vanaf eind februari ter inzage bij 
de financiële administratie: 
 
Henk en Titia Brondsema, Jant Nienhuisstraat 5, 

Oldehove (administratie@pknoldehove.nl). 

 
 

Kerk zijn: met alle leeftijden vieren! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

 2019 

Adres college van kerkrentmeesters: 
Smidsweg 4, 9884 PG Niehove  
e-mail: schaaphok32@gmail.com 

Bankrekening: NL42RABO0348600518 

t.n.v. PKN Oldehove - Niehove. 

In uw testament kunt u laten vastleggen aan 
welke goede doelen u iets wilt nalaten, 
bijvoorbeeld de plaatselijke kerk. Uw notaris 
kan u daarover informeren.  
 

Uw bijdrage aan Kerkbalans valt onder 
“Giften aan goede doelen”. Wanneer u kiest 
voor een periodieke schenking is het hele 
bedrag aftrekbaar. Meer informatie vindt op 
www.kerkbalans.nl of bij een lid van het 
college van kerkrentmeesters. 

Betekenis van ons logo 
 

Als basis is uitgegaan van het Kruis. 
Daarboven is los een hoofd afgebeeld. Een hoofd 

van God en de mens. 
De symbolen alfa en omega zijn onlosmakelijk 

verbonden met ons geloof. 
De strakke en tijdloze vorm geeft rust, zoals het 
geloof al eeuwenlang ons (innerlijke) rust geeft. 

De naam van onze kerkelijke gemeente staat 
bovenaan in boogvorm vermeld. Een boog is een 
teken van het verbond tussen God en de aarde 

en symboliseert onze onderlinge verbondenheid 
in het algemeen. 

 
 

Logo-ontwerp: Lineke Muller-de Boer 

http://www.kerkbalans.nl/

