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Actie Kerkbalans 2021  
 
Als protestantse Gemeente Waalwijk informeren we je graag over het doel van de Actie Kerkbalans 
in 2021. Om als gemeente nu en in toekomst goed te kunnen blijven functioneren zijn, naast de inzet 
van onze twee professionele predikanten en een hele grote groep vrijwilligers, ook de nodig 
financiële middelen van cruciaal belang. In 2020 zagen we de bijdrage van de Actie Kerkbalans 
stabiliseren. Het totale bedrag van een vrij grote groep gemeenteleden die allemaal iets minder zijn 
gaan geven werd net gecompenseerd door een kleinere groep gemeenteleden die gelukkig hun 
bijdrage hebben verhoogd. 
 
2020 was een bijzonder jaar waarin we vanaf half maart heel snel moesten omschakelen naar online 
diensten. In de eerste paar maanden eerst met opnames op vrijdagavond en montage op zaterdag 
om later op zondag uit te kunnen zenden. In de loop van het jaar zijn we live kunnen gaan uitzenden 
via kerkomroep en Youtube. Na de zomer konden we weer langzaam en voorzichtig gemeenteleden 
ontvangen in de dienst, omdat daarna begin december weer teruggeworpen te worden op volledige 
online diensten. Ook bij het grote aantal uitvaarten in onze gemeente in het afgelopen jaar moest er 
vaak geïmproviseerd worden en waren extra gemeenteleden nodig om de maatregelen te kunnen 
volgen en de veiligheid zo goed mogelijk te kunnen veiligstellen. In het afgelopen jaar is er daarom 
extra tijd, geld en energie gestoken om dit allemaal mogelijk te maken.  
 
Een ander gevolg zijn de verminderde inkomsten voor de collecte nu we elkaar niet meer met 
regelmaat in de kerkdienst ontmoeten. Er zijn nieuwe manieren beschikbaar gesteld om te kunnen 
collecteren zoals de GIVT app en we hebben geprobeerd om zoveel mogelijk aandacht hieraan te 
schenken. De extra actie kerkbalans van net voor de zomer heeft net iets meer dan 5.000 euro 
opgebracht. Een welkome aanvulling om de cijfers van 2020 niet nog negatiever te laten uitvallen. 
 
Met de verhuur van de Ambrosiuskerk aan de Poolse kerkgemeenschap in Waalwijk kunnen we voor 
2021 in ieder geval een positieve begroting presenteren. In het voorjaar van 2021 komt de 
kerkenraad met een meerjaren begroting waarin tevens aan de orde zal komen hoe invulling te 
kunnen geven aan het pastoraat na het vertrek van ds. Bert van der Linden in mei 2022.  
 
Uw bijdrage voor de actie Kerkbalans 2021 is daarom zeker dit jaar medebepalend als input voor het 
beleid voor de komende jaren. In deze onzekere tijden is het van groot belang dat we de 
evangelieverkondiging in en door onze gemeente doorgang kunnen laten vinden.  
 
 
 



 
 
 
 
We bevelen deze actie daarom uiteraard van harte bij u aan. We leggen spreekwoordelijk en 
letterlijk een knoop in onze zakdoek en laten elkaar niet los, nu niet en ook niet in de toekomst.  
 
Laten we niet de generatie zijn die het voor de toekomst onmogelijk maakt dat er goede pastorale 
zorg is en blijft; voor nu en in de toekomst. En dat er op die manier een gemeenschap blijft die het 
evangelie verkondigt en er voor elkaar en voor de wereld om ons heen is. 
 
Mogen we op uw steun rekenen?  
 
 
Gonny Kramer 
Leander van Dongen 
 
Voorzitters Protestantse Gemeente Waalwijk  
 
 
 
Begroting PG Waalwijk 2021  
 

Opbrengsten  Uitgaven  
Onroerende zaken       78.000 Gebouwen en inventarissen      44.000 
Rente en beleggingen         5.000 Pastoraat    163.000 
Levend geld     189.000 Kerkdiensten      11.500 
Subsidies en bijdragen         8.000 Verplichtingen      12.500 
  Salarissen en vergoedingen        4.000 
  Kosten beheer, administratie      15.000 
    
  Reservering bestemming onderhoud      27.500 
    
  Resultaat voor algemene reserve        2.500 
    
    280.000     280.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


