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Het is weer tijd voor de jaarlijkse 
Actie Kerkbalans, nu in een periode 
waarin we ons grote zorgen maken. De 
coronacrisis is nog niet voorbij en ook de 
maatschappelijke en fi nanciële gevolgen 
zijn niet te overzien. Zorgen voor morgen, 
wat zal de toekomst brengen?

Deze zorgen gelden niet minder voor onze kerk. Zal alles 
weer kunnen plaatsvinden, zoals we gewend waren? 
Welke mensen zijn in de afgelopen tijd afgehaakt óf 
misschien wel aangehaakt? We hebben er niet goed 
zicht op. Zorgen voor de kerk van morgen. Wat zal de 
toekomst brengen?

Natuurlijk geeft dit allemaal veel fi nanciële zorgen, 
bij veel mensen thuis, maar ook binnen de kerk. Kan 
alles doorgaan, is het te betalen, kan het geplande en 
noodzakelijke onderhoud uitgevoerd worden? 
Zorgen voor de kerk van morgen, ook fi nancieel!

Hoe werkt het?
Opgeven van de fi nanciële toezegging bij de 
Actie Kerkbalans doet u zo:

  Op de invulstrook van het toezeggingsformulier vult u 
uw toezegging voor 2021 in en de wijze waarop u gaat 
betalen. Deze doet u in de bijgevoegde antwoordenvelop. 

   Wanneer u per acceptgiro betaalt, dan de acceptgiro zelf 
naar uw bank opsturen / afleveren.

  De antwoordenvelop wordt door uw bezorger persoonlijk 
opgehaald.

   Alle antwoordenveloppen worden DV vrijdag 29 januari 
door de bezorgers ingeleverd bij de kerkrentmeesters, 
zodat we op deze telavond weten wat via deze actie 
gegeven zal gaan worden. 

   Indien u pastorale informatie wilt of behoefte heeft aan 
een pastoraal bezoek vragen wij u om dit aan te geven 
bij de bezorger. U hoeft geen inhoudelijke reden voor 
een pastoraal bezoek door te geven. De juiste persoon zal 
vervolgens contact met u opnemen. 

  Perforatieleden buiten Katwijk worden verzocht de 
invulstrook van het toezeggingsformulier in de bijgevoegde 
antwoordenvelop (geen postzegel nodig)  te doen en deze 
op te sturen naar het kerkelijk bureau.

De oproep is om samen te zorgen voor morgen! Zorg 
voor elkaar, help elkaar bij de moeilijkheden waar we 
vandaag in terecht komen. Dát is ook samen kerk-
zijn! Als het voor u mogelijk is, help een ander heel 
praktisch. Denk ook bijvoorbeeld aan fi nanciële steun 
aan onze diaconie, zodat zij gemeenteleden die in de 
knel zijn gekomen kunnen helpen. Laten we elkaars 
lasten dragen!

U krijgt nu dit bericht in het kader van de Actie 
Kerkbalans. De Hervormde Gemeente van Katwijk aan 
Zee heeft de afgelopen jaren meer uitgaven gehad 
dan inkomsten. Ook voor 2021 wordt een (fors) tekort 
verwacht. Naast de personele uitgaven en de uitgaven 
voor prediking en pastoraat drukt ook het onderhoud 
van de kerkelijke gebouwen zwaar op de begroting.

Samen zorgen 
voor de kerk 
van morgen



Wilt u meer informatie over de diaconie, stuur 
dan een bericht naar het Kerkelijk Bureau onder 
vermelding van ’diaconie’.

U kunt ook mailen naar: 
secretarisdiaconiekatwijk@gmail.com
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“Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;

moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.”

We hebben als mensen onze 
verantwoordelijkheid. 
Maar God zal voor de toekomst 
zorgen! Dat geldt voor ons 
persoonlijk leven, dat geldt voor de 
kerk. Juist de Bijbel leert ons om 
verder te kijken, naar de nieuwe 
morgen die eens zeker komen zal! 
Het is de blijde boodschap van Gods 
genade. Wat de toekomst brengen 
moge, mij geleidt des Heren hand. 
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Wilt u zorgen voor de kerk van morgen?
Als kerk zijn we bezig met een nieuw beleidsplan om 
voor de komende jaren vast te leggen hoe we gemeente 
kunnen zijn en hoe de evangelieverkondiging kan worden 
voortgezet. Hierbij zal ook de financiële situatie goed 
bekeken worden. In de loop van 2021 zal hierover meer 
bekend worden. Ook dit jaar doen we weer een beroep 
op u. Wij vragen aan u een financiële bijdrage, zodat het 
kerkenwerk door kan blijven gaan. Gezien de financiële 

zorgen van onze Hervormde gemeente is uw bijdrage hard 
nodig. Wij zijn ervan overtuigd dat u het verschil kunt maken. 
Door uw medeleven met de gemeente, uw gebed voor 
de gemeente, uw inzet in de gemeente, én uw financiële 
bijdrage. Zo zorgen wij er samen voor dat ook morgen de 
kerk bestaat, dat het Woord van God klinkt, dat mensen 
weten waar ze naar toe kunnen en dat er bescherming en 
heil gevonden wordt bij de Heere onze God. 


