
	  

Hartelijk	  dank	  voor	  uw	  bijdrage	  2015	  	  

	  

Wij	  verwachten	  dat	  het	  totaal	  van	  de	  vrijwillige	  bijdrages	  dit	  jaar	  op	  
het	  zelfde	  niveau	  blijft	  als	  vorig	  jaar.	  De	  kosten	  waren	  iets	  lager	  dan	  
begroot.	  Hierdoor	  is	  het	  resultaat	  over	  2015	  iets	  beter	  dan	  begroot.	  
Na	  de	  noodzakelijke	  reserveringen	  blijven	  we	  helaas	  toch	  tegen	  een	  
klein	  verlies	  aankijken.	  Alle	  kosten	  van	  de	  restauratie	  en	  vernieuwing	  
van	  de	  inrichting	  van	  de	  kerk	  werden	  ook	  dit	  jaar	  volledig	  gedekt	  door	  
subsidies.	  

Door	  enkele	  meevallers	  volgend	  jaar	  denken	  we	  ook	  dat	  jaar	  slechts	  
met	  een	  klein	  tekort	  te	  kunnen	  afsluiten	  als	  u	  ons	  volop	  blijft	  steunen.	  
De	  jaren	  daarna	  zal	  het	  moeilijk	  worden	  om	  het	  hoofd	  boven	  water	  
te	  houden.	  De	  kosten	  van	  het	  pastoraat	  blijven	  licht	  stijgen,	  de	  
subsidies	  -‐die	  we	  lang	  hebben	  gekregen	  voor	  het	  ondersteunen	  van	  
de	  groei	  van	  de	  gemeente-‐	  vallen	  weg.	  Helaas	  hebben	  we	  ondanks	  de	  
stijgende	  inwoneraantallen	  niet	  veel	  nieuwe	  leden	  erbij	  gekregen.	  
Uw	  gulle	  steun	  zullen	  we	  dus	  hard	  nodig	  hebben	  om	  de	  zeer	  
betrokken	  gemeente	  ook	  financieel	  draaiende	  te	  kunnen	  houden.	  	  

Wij	  hopen	  dan	  ook	  op	  een	  ruimhartige	  bijdrage.	  Evenals	  vorig	  jaar	  
willen	  we	  u	  erop	  wijzen	  dat	  de	  fiscus	  een	  handje	  helpt	  om	  uw	  
bijdrage	  te	  verhogen	  zonder	  dat	  u	  erop	  achteruit	  gaat.	  Als	  u	  dit	  
aangeeft,	  adviseren	  en/of	  helpen	  wij	  u	  graag	  daarbij.	  	  

Kees	  Wiechers,	  voorzitter	  Kerkrentmeesters	  
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NAAR BUITEN 



	  

Naar	  buiten	  

	  

Veel	  mensen	  in	  het	  dorp	  kennen	  onze	  kerk.	  Maar	  vaak	  kennen	  ze	  
alleen	  ons	  gebouw.	  We	  zijn	  dankbaar	  dat	  we	  daarvan	  gebruik	  mogen	  
maken.	  En	  we	  werken	  er	  hard	  aan	  dat	  het	  voldoet	  aan	  de	  eisen	  van	  
onze	  tijd.	  	  

Maar	  zien	  mensen	  wel	  wat	  er	  in	  de	  kerk	  gebeurt?	  Dat	  we	  
samenkomen	  rond	  ons	  geloof,	  samen	  zingen,	  overdenken,	  bidden	  en	  
delen.	  We	  vieren	  onze	  feestdagen	  en	  we	  delen	  ons	  verdriet.	  Steeds	  
weer	  mogen	  we	  bij	  elkaar	  thuiskomen	  met	  ons	  verlangen	  naar	  God.	  

Af	  en	  toe	  verlaten	  we	  ons	  gebouw.	  Dan	  verzamelen	  we	  elders	  in	  de	  
open	  lucht.	  Soms	  gaan	  we	  terug	  naar	  de	  natuur,	  zoals	  op	  
Hemelvaartsdag	  in	  de	  uiterwaarden	  van	  de	  Maas.	  Toen	  Engelen	  1200	  
jaar	  bestond,	  hadden	  we	  samen	  met	  de	  parochie	  een	  viering	  in	  de	  
grote	  tent	  op	  het	  speelveld.	  En	  na	  de	  dienst	  in	  de	  Kerstnacht	  heffen	  
we	  samen	  buiten	  het	  glas.	  	  

De	  kerk	  is	  herkenbaar	  aan	  de	  muren,	  de	  ramen	  en	  de	  klok.	  Maar	  de	  
kerk	  leeft	  dankzij	  mensen	  die	  daar	  geloof	  zoeken	  en	  delen.	  Wij	  
wensen	  dat	  onze	  muren	  vensters	  worden,	  waardoor	  we	  verbonden	  
zijn	  met	  buiten.	  Dat	  mensen	  van	  buiten	  ons	  zien	  en	  wij	  elkaar	  
herkennen.	  In	  geloof	  hopen	  we	  een	  uitnodigende	  	  kerk	  te	  zijn.	  Tegen	  
de	  tijdsgeest	  in,	  vol	  vertrouwen	  en	  graag	  samen	  met	  u.	  	  

	  

ds.	  Roel	  Knijff	  	  

	  

	  

	  

	  

	  	  

	  

	  

	  	  

	  	  

	  

	  	  

	  

	  

	  


