


Kerkbalans 2022 heeft ruim € 294.000 opgebracht, waarvan € 37.000 voor
de diaconie en € 257.000 voor de kerk. Een lagere opbrengst dan in 2021,
maar ruim meer dan het begrote bedrag van € 245.000 voor de kerk.
We hebben dus alle reden om dankbaar te zijn voor dit mooie resultaat.

Resultaten Kerkbalans 2022

Geef  voor de
kerk van morgen

Veel kosten stijgen aanzienlijk door de inflatie. Op de hoogte van de
salarissen die we betalen hebben we geen invloed. De stijging van de
energiekosten hopen we gedeeltelijk te kunnen opvangen door zuinig te
stoken en verder te verduurzamen.

Financiële vooruitblik op 2023

We verwachten veel onderhoudskosten, o.a. doordat in 2022 niet al het
geplande onderhoud uitgevoerd kon worden. Hiervoor onttrekken we
€ 85.000 aan de onderhoudsreserve. Ondanks dit voorzien we in de
begroting een tekort van ruim € 97.000. Meer informatie vindt u op onze
website en in het decembernummer van bijEen (blz. 13). 

Voor de Kerkbalans houden we rekening met een daling t.o.v. de
opbrengst in 2022 vanwege de afname in het aantal leden. Hopelijk wilt u
overwegen uw bijdrage te verhogen, zodat ons tekort minder hoog kan
uitvallen.



In onze kerk gebeurt veel door vrijwilligers, daar zijn we blij mee! We
zetten dit voort in 2023 en onder het motto ‘op zoek naar talenten’
proberen we ook nieuwe mensen, jong en ouder, enthousiast te maken.
Pastoraat heeft een nieuwe opzet en nu we ook weer een tweede
predikant hebben, krijgt dit stuk gemeentewerk in bestaande en nieuwe
activiteiten volop aandacht.   

Inzet vrijwilligers

Komend jaar zullen we aandacht geven aan nieuwe vormen van vieringen
waarin de veelkleurigheid van onze gemeente tot uitdrukking komt.
Muziek speelt daarbij een belangrijke rol en we willen daarbij gebruik
maken van de eigenheid van onze twee prachtige kerkgebouwen.

Veelkleurig vieren

Nu de externe verhuur wordt afgebouwd, staat ons multifunctionele
kerkgebouw volop ter beschikking van het gemeenteleven. We zoeken
naar (nieuwe) ontmoetingsmomenten, waarin we vorm kunnen geven
aan onze gastvrijheid naar binnen én naar buiten.

Vredebergkerk

Geef  voor de
kerk van morgen

Ook de kerk is een plek waar wij van
betekenis kunnen zijn voor anderen



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 ANBI-
gegevens van onze gemeente.

Protestantse Gemeente Oosterbeek-Wolfheze
Van Toulon van der Koogweg 3, 6862 EB Oosterbeek

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.
 

www.pkn-oosterbeek-wolfheze-nl | kerkbalans@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
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www.pkn-oosterbeek-wolfheze.nl/organisatie/doneren-geldwerving/

Netto
maandinkomen

Percentage
%

Richtbedrag
maandbijdrage

Richtbedrag
jaarbijdrage

< 1000 2,5 % < 25 < 300
1.000 - 2.000 3,0 - 4,0 % 30 - 80 360 - 960
2.000 - 2.500 4,0 - 5,0 % 80 - 125 960 - 1.500
2.500 - 3.000 5,0 - 6,0 % 125 - 180 1.500 - 2.160

3.000 - 3.500 6,0 - 7,0 % 180 - 245 2.160 - 2.940
> 3.500 7,5 % > 250 > 3.000

Heeft u nog vragen?  Neem dan contact met ons op via 
kerkbalans@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl.


