
 

 

 

Geef vandaag voor de kerk van morgen ! 
 

Actie kerkbalans 2023 

 

 

 

 

Wij willen als Centrumkerk in het centrum van de 

Bilthoven een centrale rol als geloofsgemeenschap 

vervullen. Hiervoor zijn financiële middelen nodig.  

Daarvoor doen we een beroep op u, geef naar vermogen! 

Geef vandaag voor de kerk van morgen.  

Wij hopen dat u dit kerkenwerk door wilt laten gaan, en 

vragen u daarom om een toezegging via het bijgevoegde 

formulier. 

Dank u voor uw bijdrage en de door u te nemen moeite. 

Namens het college van kerkrentmeesters,  

Dick Boer  

 

We hebben een tekort in 2023! 

De begroting van de Centrumkerk laat een tekort zien. Dit komt 

doordat de opbrengsten van het “levend geld” (opbrengsten uit 

giften) al enige jaren teruglopen.  

Dit jaar worden we ook geconfronteerd met kostenstijgingen. 

Naast de kosten van pastoraat en kerkdiensten stijgen met 

name de energiekosten erg sterk.  

 

Met een nieuwe jeugdwerker in 2023 willen we onze jeugd 

versterken. De kosten (circa € 20.000) zien we als investering in 

de toekomst van onze gemeente. Deze zullen we financieren 

uit de “spaarpot” van onze wijkgemeente. 

 
Jaarrekening 2021 Prognose 2022 Begroting 2023 

Levend geld 174.608 166.700 163.800 

Overige opbrengsten  135.241 142.300 144.400 

    

Kosten gebouwen 37.613 38.200 47.100 

Afschrijvingen 23.752 23.800 24.300 

Pastoraat 140.636 150.800 157.500 

Salarissen 77.133 73.800 75.200 

Afdrachten 13.433 12.100 12.000 

Overige kosten 35.021 29.800 32.600 
    

Tekort  -17.739 -19.500 -40.500 

De begroting laat een tekort zien. Dit is zeer ongewenst. Laten 

we proberen dit terug te dringen!  

Dit is alleen mogelijk met uw hulp, geef daarom ruimhartig en 

als het kan verhoog dan uw jaarlijkse bijdrage. Dank voor uw 

bijdrage! 

Jan Homan, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters  

  



 

Wijkgemeente Centrumkerk wil kerk zijn voor iedereen 

Als wijkgemeente Centrumkerk willen we kerk zijn voor 

iedereen. Dat doen we door onze deuren letterlijk en 

figuurlijk wijd open te zetten en zoveel mogelijk mensen te 

laten delen in de wijsheid en de troost die het evangelie te 

bieden heeft. Op zondagmorgen kun je letterlijk naar 

binnen kijken en zien wat hier allemaal gebeurt. Door de 

week is onze dagkapel geopend en zijn er diverse 

bijeenkomsten voor jongeren en ouderen in onze 

gemeente.  

Ook organiseren we verschillende activiteiten voor ons 

dorp. Zoals het kaarsje aansteken op de 

Gedachteniszondag (eerste zondag in november) en de 

Wenskerstboom in de week voor Kerst.  

Onze commissie Inspireren organiseert bijeenkomsten over 

actuele thema’s zoals de week van de duurzaamheid. Op 

dinsdag en vrijdag bieden we in ons kerkgebouw opvang 

aan voor Oekraïense vluchtelingen in ons dorp. Zaterdags 

kunt u voor hen uw overtollige spullen inleveren. Zo zijn we 

als gemeente van Christus dienstbaar aanwezig in onze 

dorpsgemeenschap en steken we ons licht niet onder de 

korenmaat. 

Graag willen we u uitnodigen om uw financiële steentje bij 

te dragen om dit licht ook in de toekomst te laten schijnen!  

Wim de Kruijf, voorzitter Centrumkerk  

Harold Oechies en Marjolein Cevaal, predikanten van de 

Centrumkerk  

 

 

Richtlijn 

Elke bijdrage voor de kerk is welkom. Als richtlijn zou u 1% tot 

3% van uw netto-inkomen als bijdrage voor de kerk kunnen 

aanhouden. Als uw netto-inkomen € 1.500 per maand is, 

betekent dit ongeveer een bijdrage van € 30 per maand. Bij een 

netto-inkomen van € 4.000 per maand is dat ongeveer € 80. 

Indien uw inkomen nog groter is hopen we op een ruime 

bijdrage naar draagkracht.  

Periodiek geven geeft meer belastingaftrek 

U kunt ook de Centrumkerk ondersteunen door periodiek te 

geven.  Als u minimaal voor 5 jaar uw toezegging doet, dan is 

uw gift jaarlijks volledig aftrekbaar van de belasting. Vraag bij 

het kerkelijk bureau voor meer informatie of een formulier.  

Emailadres 

Om u in de toekomst ook digitaal te kunnen benaderen, vragen 

wij u op het formulier uw emailadres te vermelden. 


