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Resultaten Kerkbalans 2021
Kerkbalans 2021 heeft ruim € 300.000 opgebracht, waarvan € 37.000 voor
de diaconie en € 263.000 voor de kerk bestemd is. Dit is een flink hoger
bedrag dan in 2020. We zijn hier dankbaar voor. Een afnemend
ledenaantal hoeft dus niet automatisch te leiden tot een lagere opbrengst.
Dat is bemoedigend. Het is ook mooi dat we hiermee lagere opbrengsten
uit verhuur en vermogen konden opvangen.

Financiële vooruitblik op 2022
Uit een rapport van de Monumentenwacht blijkt dat zowel de pastorie als
de Oude Kerk op korte termijn belangrijk onderhoud vereisen. Een deel
van deze kosten (€30.000) komt in 2022 ten laste van de
onderhoudsreserve gebouwen. Ook voor het onderhoud van de
Vredebergkerk moeten we veel kosten maken. Al met al voorzien we in de
begroting een tekort van € 35.000. Meer informatie vindt u in de
kerkbalansbrief op onze website.
We hopen dat de opbrengst van Kerkbalans op gelijke hoogte kan blijven.
Omdat het aantal kerkleden naar verwachting verder af zal nemen, wilt u
wellicht overwegen uw bijdrage te verhogen.
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Met elkaar door de coronatijd
Net als in de samenleving hadden we in de kerk te maken met het
opheffen en weer invoeren van beperkingen. Het was mooi om te zien
hoe we steeds samen nieuwe regels een plek konden geven.
Er ontstonden ook nieuwe activiteiten. Zowel in de Stille Week als rond
Pinksteren waren er rond de Oude Kerk wandelactiviteiten met een
bezinnend karakter. Ook kon er met de predikant gewandeld worden. De
kindernevendienst vond een aantal weken buiten plaats en voor Pasen
was er een Paaschallenge, die buiten en op een eigen tijdstip door jong en
oud gelopen kon worden. Kijk voor wat er allemaal gebeurt op onze
website.
Er was veel creativiteit en flexibiliteit maar het kostte ook energie en
doorzettingsvermogen. Wellicht kunnen we wat hierbij goed beviel in de
toekomst voortzetten. We hopen dat de nieuw te beroepen predikant
hier ook een bijdrage aan kan leveren.

Een kerk, ook voor
komende generaties

Meer details over de financiën van de gemeente, over de
aftrekbaarheid van uw gift en over de mogelijkheid van
periodieke giften vindt u op de website. Ook vindt u daar de ANBIgegevens van onze gemeente.
www.pkn-oosterbeek-wolfheze.nl/organisatie/doneren-geldwerving/
Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via
kerkbalans@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl.
Wellicht wilt u gebruik maken van onderstaand overzicht waarin een relatie
is gelegd tussen de mogelijke hoogte van uw bijdrage aan Kerkbalans en uw
inkomen.
Netto
maandinkomen

Percentage
%

Richtbedrag
maandbijdrage

Richtbedrag
jaarbijdrage

< 1000
1.000 - 2.000
2.000 - 2.500
2.500 - 3.000

2,5 %
3,0 - 4,0 %
4,0 - 5,0 %
5,0 - 6,0 %

< 25
30 - 80
80 - 125
125 - 180

< 300
360 - 960
960 - 1.500
1.500 - 2.160

3.000 - 3.500
> 3.500

6,0 - 7,0 %
7,5 %

180 - 245
> 250

2.160 - 2.940
> 3.000
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