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Beste broeders en zusters,

Beste broeders en zusters,

De eerste 6 maanden van dit jaar hebben we achter de rug. Een goed punt om de balans op te maken
met betrekking tot de financiën. Want helaas geldt ook voor de kerk, dat als we onze kosten niet
kunnen opbrengen, het lastig is om op lange termijn financieel gezond te blijven en als gemeente te
blijven functioneren en groeien.
Hierbij een overzicht van de kosten en inkomsten van januari t/m juni 2021:
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Kosten
Alle gebouwen:
Predikant en pastoraat:
Alle overige kosten:
Samen:

€ 8.626,€ 47.116,€ 7.791,€ 63.533,-

Kosten
Alle gebouwen:
Predikant en pastoraat:
Alle overige kosten:
Samen:

€ 8.626,€ 47.116,€ 7.791,€ 63.533,-

Inkomsten:
Vaste Vrijwillige Bijdrage
Collecten:
Overige:
Samen

€ 39.000,€ 10.632,€ 11.170,€ 60.802,-
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Over de eerste 6 maanden komen we dus 2.731,00 euro tekort om onze uitgaven te kunnen betalen.
Als deze trend de komende maanden doorzet, zullen we op 31 december ongeveer 6.000,00 euro
tekort komen.
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We willen hierbij benadrukken dat vergeleken met voorgaande jaren de inkomsten in positieve zin
zijn ontwikkeld, waarvoor we dankbaar zijn. Hopelijk kunnen we deze stijgende trend vasthouden
naar de toekomst zodat we ons werk voort kunnen zetten.
Maar dit neemt niet weg dat we over 2021 nog tegen een tekort aankijken. Eén van de voorwaarden
om bijvoorbeeld een volledige predikantsplaats te kunnen behouden, is dat we minimaal jaarlijks
onze kosten kunnen opbrengen.
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Hierbij willen we u vragen om te overwegen of u nog iets kunt missen om bij te dragen in de kosten.
Alle kleine beetjes helpen en als we met z’n allen wat bijdragen, moet het mogelijk zijn om dit tekort
weg te werken. We rekenen op uw begrip en hulp. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnr.
NL98 INGB 0000 9062 73 t.n.v. CvK Herv. Gem. Hien en Dodewaard o.v.v. extra vrijwillige bijdrage.
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Met de hartelijke groeten,

Met de hartelijke groeten,

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Sándor Fehér, penningmeester
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