Hartelijk dank voor uw bijdrage 2016
Het jaar 2016 was een bijzonder jaar. De restauratie/renovatie
van het kerkgebouw werd afgerond en vrijwel iedereen is lovend
over het resultaat. Ook financieel zijn we over het resultaat
tevreden. Na de investering in 2013 voor de vernieuwing van het
dak uit eigen middelen, is de verdere restauratie/renovatie
gerealiseerd met subsidies en giften. Niet alleen is er bouwkundig
veel gebeurd maar ook kon het liturgisch centrum dankzij giften
worden aangepast: de avondmaalstafel en lessenaar, nieuwe
antependia en aanpassing van beeld en geluid (in afrondende
fase). Voor dit laatste is eveneens budget van een gulle
subsidiegever beschikbaar. De hele operatie kon dus zowel in
2014, 2015 als in 2016 zonder kosten voor de gemeente worden
gerealiseerd.
Ook de jaarrekening van de gemeente, exclusief restauratiekosten,
kan worden afgesloten met een positief resultaat, mede dankzij de
vrijwillige bijdragen die we kregen van onze leden. Die bleken in
2016 nagenoeg op het zelfde niveau te liggen als het jaar ervoor.
Verwachte tegenvaller is dat volgend jaar zichtbaar wordt dat met
het huidige niveau van de vrijwillige bijdragen een sluitende
begroting niet mogelijk is. Als mogelijke groeigemeente ontvingen
wij de afgelopen jaren financiële ondersteuning van PKN voor de
bekostiging van de predikant. Deze is inmiddels beëindigd,
waardoor een groeiend gat in de begroting ontstaat. De
kerkenraad is zich natuurlijk aan het beraden op de maatregelen
die kunnen worden genomen om hieraan iets te doen.
Wij hopen zeer dat u bereid bent om opnieuw een bijdrage te
leveren aan onze gemeente, mogelijk door het verhogen van uw
bijdrage, om de begroting weer in balans te brengen.
Alvast veel dank!
Kees Wiechers, voorzitter Kerkrentmeesters

MIJN KERK VERBINDT
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Mijn kerk verbindt
Aan de buitenkant kun je het misschien niet zien. Maar loop de
kerk binnen en je ziet hoe veel er veranderd is. Er zijn nieuwe
stoelen; de preekstoel is gerestaureerd en de kroon hangt er
stralend bij. Maar nu staat er ook nog een nieuwe tafel en een
compleet nieuwe achterwand in de kerk. Een groot blok waarin
ook moderne toiletten en een keuken zijn op genomen.
Het is helemaal nieuw, maar het voelt alsof het er altijd al had
kunnen staan. Zo natuurlijk is de nieuwbouw verbonden met de
rest. Nu kunnen we met goed fatsoen gasten ontvangen of de
kerk verhuren. Want zo willen we kerkgemeente zijn; midden
tussen de mensen. Met ons mooie kerkgebouw als koppend hart
voor heel het dorp.
Een kerk komt tot leven als er mensen samenkomen. Natuurlijk
iedere zondagmorgen. Maar het zou jammer zijn als we van de
kerk niet vaker gebruik van maken. Dat gebeurt nu al, maar het
mag veel vaker. We gaan ons best doen om de brug te slaan
tussen dorp, kerk en gemeente. De nieuwe entree staat daarvoor
symbool: je kunt bij binnenkomst de hele ruimte overzien. Alles
is open.
Natuurlijk kan een kerk niet zonder geld. We hebben u voor de
verbouwing niet om een extra bijdrage gevraagd. Dat doen we nu
wel, zoals ieder jaar. Met het verzoek om een bijdrage, waaruit
iets blijkt van uw waardering. Die bijdrage is van belang als we
ook willen investeren in het gemeenteleven, de verdieping en de
zorg voor elkaar en voor mensen die op onze weg komen. Om zo
ook het kerkgebouw met leven te vullen en mensen met elkaar te
verbinden.
ds. Roel Knijff
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