Kerkenraad

Actie Kerkbalans 2020 - Algemene informatie
Als Protestantse Gemeente Waalwijk informeren wij u/jou graag over het doel van Actie Kerkbalans.
Om als gemeente nu en in de toekomst goed te blijven functioneren zijn, naast de inzet van onze
twee professionele predikanten en een grote groep vrijwilligers, ook de benodigde financiële
middelen van cruciaal belang. De afgelopen jaren stegen de kosten (o.a. pastoraat, energie &
verzekeringen) en bleven met name in 2019 de vrijwillige bijdragen vanuit Actie Kerkbalans achter op
de begroting. Daarnaast bleven ook de inkomsten voor verhuur van de gebouwen achter op de
begroting (als gevolg van gebrek aan menskracht om hier gerichte actie op te kunnen ondernemen).
Hierdoor werd het financieel tekort aanzienlijk groter dan vooraf verwacht.
Wij hebben als kerkenraad helaas moeten vaststellen dat dat de fusie van beide wijkgemeenten nog
niet voor iedereen gebracht heeft van wat er bij de start van werd verwacht. Dit heeft in 2019
geresulteerd in een financiële dip als gevolg van een daling van de verwachte vrijwillige bijdragen. Dit
wordt deels verklaard door het ongenoegen dat ontstaan is, beslissingen die genomen zijn bij de
fusie en gedeeltelijk door het wegvallen van gemeenteleden (overlijden, uitschrijvingen en
verhuizingen).
Wij hebben als kerkenraad de ontstane situatie nog meer dan eerder ter harte genomen. We richten
ons op wat ons samen bindt en onze blik op de toekomst. Er lopen nu een aantal acties binnen onze
gemeente. Wij zijn bezig met “het roepen” van gemeenteleden om weer een nieuw elan te
bewerkstelligen binnen de werkgroepen. Tevens zijn wij een taakgroep “verhuur kerkgebouwen” aan
het optuigen, zodat de onderhoudskosten van onze gebouwen tot reële proporties terug kan worden
gebracht. Bovendien wordt er een (en dat gebeurde al) terughoudend uitgaven beleid gevoerd.
Wij zijn voortdurend bezig om de kosten te verlagen, maar kunnen daarbij niet zonder een
structurele verhoging van uw vrijwillige bijdrage om financieel gezond te blijven. Het streven is om
de vrijwillige bijdrage in 2020 weer op het niveau van de begroting van 2018 te krijgen. In de
aanbiedingsbrief wordt heel concreet aan u/jou gevraagd om hieraan uw/je steentje bij te dragen.
Wilt u, alstublieft, onze gemeente naar de toekomst toe in staat stellen om de pastorale zorg,
evangelieverkondiging, de gemeenschapsvorming en de dienst aan de wereld waar te maken, niet
gehinderd door gebrek aan financiële middelen? Onze oproep sluit volledig aan bij het thema van
Actie Kerkbalans 2020: Geef voor uw kerk!
Mogen wij daarbij ook in 2020 op uw/jouw steun rekenen?
De begroting is opgenomen in het hart. Een uitgebreide toelichting op de begroting 2020 inclusief
verplichte afdrachten aan de landelijke kerk is opgenomen in kerkblad Kompas (1/2020). Indien u
over de begroting meer uitleg wenst, neem dan contact op met de kerkrentmeesters
(kerkrentmeesters@pgwaalwijk.nl).
Voor diegene die graag in een persoonlijk gesprek terug- en vooruit zou willen kijken, wisselt de
voorzitter ad-interim graag van met u van gedachten. Schroom daarom niet om u hiervoor aan te
melden. Laten we niet de generatie zijn die voor de toekomst het onmogelijk maakt dat er goede
pastorale zorg is en er een gemeenschap om het evangelie blijft die er is voor elkaar en voor de
wereld om ons heen.

