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Geef vandaag voor de kerk van morgen 
 
Al bijna 2000 jaar is de kerk voor ontelbaar veel gelovigen van grote betekenis. In de 
kerk ontmoeten we God en elkaar. Het is een plek waar we tot rust komen, naar 
elkaar omzien en samen God zoeken. 
Een waardevol moment in de week waarop we ons geloof én het leven met elkaar 
delen. 
 
Gister, vandaag… en morgen. Kerken willen ook in de toekomst van betekenis zijn 
voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Kerkleden willen gastvrij en 
uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben, en voor hen 
die God nog niet kennen. Kerk-zijn kost geld en daar is uw steun bij nodig. 
 
Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat? 
 
Geef dan vandaag voor de kerk van morgen. 
 

Waar is uw bijdrage voor? 
 
Als kerk ontvangen we geen subsidies maar zijn we financieel afhankelijk van de 
bijdragen van onze leden. Uw bijdrage komt dan ook volledig ten goede aan onze 
kerk, de Gereformeerde Kerk Ouddorp.  
De kosten zijn voor 2022 begroot op totaal bijna €125.000. 
 

 
 

Deze kosten zullen deels worden betaald uit collectes en acties, maar de kosten 
zullen voor een groot deel uit de Vaste Vrijwillige Bijdragen moeten worden betaald 
waarvoor we hierbij een beroep op u doen.  
We hebben nu 546 (belijdende en doop-) leden, dus dit betekent dat de kosten 
ongeveer € 229 per lid bedragen. 
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Hoe doet u uw bijdrage: 
 

In de bijlage (het toezeggingsformulier) kunt u aangeven hoe u uw bijdrage dit jaar 
doet: automatische incasso, iDEAL of zelf overmaken. Uw antwoord zien we graag 
tegemoet. 
 
Wij willen de automatische incasso van harte bij u aanbevelen. Het grote voordeel 
van een incasso is dat u er geen omkijken meer naar heeft. De machtiging voor 
incasso kunt u op het toezeggingsformulier invullen. 
 
Maakt u het liever zelf over?  
De bankrekening waarop u uw bijdrage kunt storten is: 
NL 43 RABO 0373 713 703 t.n.v. CvK Gereformeerde Kerk Ouddorp 
 
Wist u dat uw gift aan Kerkbalans (deels) aftrekbaar is voor de belasting? 
Meer informatie vindt u op www.belastingdienst.nl 
Ook kunt hierover contact opnemen met Ellen Akershoek, balans.gko@gmail.com 
Ook andere vragen met betrekking tot incasso, betaling e.d. kun u aan haar stellen. 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 
Maarten Zuurmond  
Penningmeester 
 
 

 


