Bij onze bijdrage aan Kerkbalans 2022 mogen we,
met een variatie op Lied 971, bedenken dat God
ons telkens weer wil tonen dat Hij genadig is en
trouw. Dat Hij met ons wil samen wonen. Maar
niet met steen en hout alleen is ’t grote werk gedaan. Hij heeft de hand en het hart gezegend voor
het werk, de bouw van Christus’ kerk. En Hij geeft
ons de moed om verder te gaan.
Diaconie
Niet alle activiteiten van de kerk worden uit
de inkomsten van ‘Actie Kerkbalans’ betaald.
De Diaconie van onze kerk heeft een eigen
begroting en ondersteunt bijvoorbeeld de
voedselbank, schuldhulpverlening of het
noodfonds in Bunnik. U kunt dit diaconale werk
financieel ondersteunen met onderstaand rekeningnummer.
Diaconie IBAN NL19RABO 0373.743.041
t.n.v. Diaconie PG Bunnik
diaconie@pgbunnik.nl
Belastingaftrek - periodieke gift
Boven de drempel van 1% van uw verzamelinkomen kunt u dit soort giften fiscaal
aftrekken.
Bij een periodieke gift schenkt u voor minimaal
vijf jaar een vast bedrag per jaar, waarbij het
bedrag volledig aftrekbaar is. Meer informatie
en een standaardformulier kunt u vinden op de
website www.kerkbalans.nl

Toezeggingsformulier
Wilt u de gegevens controleren en waar nodig
aanpassen? Graag gebruikmaken van:
IBAN nummer NL73RABO0373717237
tnv CVK Prot. Gemeente Bunnik
Dit kan door zelf een periodieke overschrijving
aan te maken of gebruik te maken van een
automatische incasso. De antwoordenveloppe
met daarin het formulier wordt de komende
week weer opgehaald.
Contactgegevens
Algemene informatie: www.pgbunnik.nl
Actie Kerkbalans
Secretaris College van Kerkrentmeesters
Pieter Slabbekoorn 030 2898953
kerkrentmeesters@pgbunnik.nl
Voor andere vragen
Scriba van de kerkenraad
Jan Dirk Vlasblom 030 6033402
scriba@pgbunnik.nl
Predikant
(vacant)

"Geef voor je kerk"
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Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de
Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk
Nederland en de Oud-Katholieke Kerk van
Nederland. Jaarlijks vragen zij hun leden in
de tweede helft van januari ruimhartig te geven
voor hun eigen plaatselijke kerk.

voor het beheer wel gewoon doorliepen. Gelukkig
konden we ook in 2021 aanspraak maken op een
compensatieregeling van de
overheid. Per saldo is de exploitatie afgelopen
jaar verliesgevend geweest.
Nieuwbouw
De geplande nieuwbouw van zaalruimte naast de
kerk, op de plek van de oude kosterswoning laat
nog steeds op zich wachten. Er is vertraging in het
vergunningentraject. We blijven optimistisch en
verwachten dat we in 2022 echt gaan bouwen.
Zowel voor de nieuwbouw als voor de inrichting is
budget beschikbaar. De financiering hiervan staat
los van de ‘Actie Kerkbalans’.

Met ‘Actie Kerkbalans‘ worden de
lopende kosten zoals salarissen, verzekeringen,
onderhouds- en energiekosten betaald.
Kerk TV
Twee jaar geleden had niemand kunnen
bedenken dat we massaal de kerkdiensten via
Kerk TV zouden bekijken. Gegeven de
omstandigheden zien wij dit als het best
mogelijke alternatief voor een normale
kerkdienst. Nu zien we ook dat digitaal de
erediensten bijwonen een meerwaarde heeft voor
het gemeenteleven. De gedane investeringen
betaald vanuit de eindejaarscollectie 2020 en de
algemene reserves hebben wel een wissel
getrokken op die reserves.

Verhuur Witte Huisjes
Het COVID-19 virus heeft ook in 2021 gevolgen
gehad voor de verhuurmogelijkheden van de Witte Huisjes. Deze is sterk beperkt terwijl de kosten

