
Ter overweging 

We hebben dit jaar het begrote bedrag voor de Vrijwillige bijdrage gelijk gehouden aan de 
toezeggingen van vorig jaar.  
 
Mede door alle onvoorziene en onverwachte ontwikkelingen is er door alle vrijwilligers een 
enorme prestatie geleverd. Helaas is de kerkelijke gemeente door deze ontwikkelingen ook 
geconfronteerd met onvoorziene kosten en teruglopende opbrengsten. 
Door het wegvallen van de wekelijkse samenkomsten in het voorjaar, viel ook een deel van 
de inkomsten uit collecten en giften weg. Die achterstand is helaas niet meer ingelopen. 
Daarnaast wordt nog volop uitvoering gegeven aan het meerjarig onderhoudsplan, waarbij 
het (groot) onderhoud van de kerkgebouwen nog tot aanzienlijke uitgaven zal leiden. Wij 
willen u daarom vragen om te overwegen, als dit binnen uw persoonlijke omstandigheden 
past, uw bijdrage voor het komende jaar te verhogen. Zo kunnen we samen het tekort voor 
volgend jaar beperken. 
 

Wijze van toezeggen 
Op bijgevoegde antwoordkaart kunt u aangeven welk bedrag u voor 2021 wilt toezeggen. 
Automatische overschrijving, in één of meerdere termijnen, kunt u via uw eigen bank regelen. 
Contant geld of collectebonnen, evenals de antwoordkaart kunt u in de antwoordenvelop 
doen. Deze envelop met antwoordkaart wordt binnenkort bij u thuis opgehaald.  
 
Betalingen per bank kunt u overmaken:  
NL46 RABO 0373 7197 60 
t.n.v.: Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld 
o.v.v.: vrijwillige bijdrage 2021 
 

Geef slim 
Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting.  
Geeft u een meerjarige vastgelegde periodieke gift? Dan kunt u mogelijk het volledige bedrag 
aftrekken van uw inkomstenbelasting. Geef dit duidelijk aan op uw antwoordformulier en 
neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens. 
U leest hier alles over op kerkbalans.nl/geefslim 
 

Organisatie vrijwillige bijdrage 
College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld 
Kerkelijk Bureau  Talmastraat 11 kerkelijkbureau@hghg.nl     0184-611036 (ma/do/vrij)  
Fred de Rover   kerkrentmeester202@hghg.nl  
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Aan de leden van de Hervormde Gemeente te Giessendam/Neder-Hardinxveld 
 

Kerk zijn we samen 

Meer dan ooit missen we de warmte van andere mensen om ons heen: de handdruk bij een 
ontmoeting, een spontane knuffel, dat klopje op de schouder. Mensen zoeken verbinding, 
contact en genegenheid.  
De kerk is daarbij voor veel mensen niet weg te denken: samenkomen om je geloof in God, 
maar ook je levenservaringen, te delen. Met elkaar. Dat geeft een bijzondere band. 
 
Kerkbalans vraagt u om te investeren in een levende kerk tijdens en ná corona. Omdat we 
mensen zijn, mensen die elkaar opzoeken in lastige, maar ook mooie tijden. 
 
Ook dit jaar willen we er weer graag zijn voor iedereen die de kerk nodig heeft, op wat voor 
manier dan ook. Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat? 
Geef dan vandaag voor de kerk van morgen. Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan. 
 
Van zaterdag 23 januari 2021 tot en met vrijdag 29 januari 2021 halen vele vrijwilligers geld 
en toezeggingen voor onze kerk op.  

 
Geef voor een kerk in balans 

Naast het ‘reguliere’ werk in de gemeente zal uw gift dit jaar opnieuw nodig zijn voor 
onderhoudswerkzaamheden die zullen plaatsvinden aan de zuidgevel van de Oude Kerk. 
Daarnaast zal de zuidzijde van het dak voor de komende decennia in orde worden gebracht. 
Ook de verzorging van de extra én online kerkdiensten als gevolg van Covid-19 leidt tot 
aanvullende kosten. 

 
  

 
In onze gemeente kunnen we de kosten beperken door de inzet van vele vrijwilligers.  
U kunt helpen om het werk te beperken en de kosten te verlagen door (als fysieke collecte in 
de kerk weer mogelijk is) bijvoorbeeld gebruik te maken van collectebonnen in plaats van 
contant geld. Zolang de maatregelen nog duren is het fijn als u voor de collecte de QR-code 
gebruikt of de overboeking op de juiste rekening stort, voorzien van een duidelijke 
omschrijving. Dit beperkt de administratieve handelingen en de transactiekosten. In de loop 
van het voorjaar willen we ook collecte via een eigen HGHG-app mogelijk maken. We zullen 
u daarover later informeren. Op deze manier willen we het geven aan de kerk nog verder 
vergemakkelijken. 
 
Daarnaast willen we een dringend beroep op u doen om het werk binnen de eigen gemeente 
in uw gebed te gedenken! 

 

Terugblik op 2020 

Het afgelopen jaar is in veel opzichten heel anders verlopen dan we vooraf hadden kunnen 
denken. Toch hebben we met uw gift en die van anderen het afgelopen jaar veel kunnen 
doen. Nogmaals: hartelijk dank daarvoor! 
 
In 2020 zegde u bijna €350.000,- toe tijdens de actie Kerkbalans. 
We konden met uw bijdrage de erediensten doorgang laten vinden. Ook het pastorale werk 
in de gemeente kon worden ingevuld. Door uw bijdrage aan Kerkbalans en de collecten 
hebben we het voorrecht dat we opnieuw drie predikantsplaatsen mogen invullen. Daarnaast 
was De Parel beschikbaar voor allerlei kerkelijke activiteiten. In het afgelopen jaar is daar, 
zeker ook vanwege de maatregelen rondom Covid-19 veelvuldig dankbaar gebruik van 
gemaakt. 
 
Dankzij uw ruimhartige giften konden grote uitgaven zoals voorgenomen in de begroting voor 
2020 ook vrijwel allemaal worden gerealiseerd! 
De voorgenomen (onderhouds)werkzaamheden aan de kerkelijke gebouwen zijn allemaal 
uitgevoerd, waaronder in het bijzonder de vervanging van de noordzijde van het dak van de 
Oude Kerk en de werkzaamheden aan het dak van de Nieuwe Kerk. 
Ook mocht de renovatie van het orgel kort voor het jaareinde succesvol worden afgerond. 
Om de voortgang van de erediensten ook online mogelijk te maken is er veel inzet van 
vrijwilligers geweest. Onverwacht zijn echter ook flinke investeringen gedaan in de 
audiovisuele installaties in de beide kerken en in de Parel. Fijn dat we op die manier toch 
‘samen’ de erediensten mochten bijwonen, al blijft het verlangen naar een kerkbezoek 
zonder alle restricties onverminderd groot. 
 

Begroting 2021 
Helaas is het niet gelukt om een sluitende begroting voor 2021 te presenteren. Het begrote 
tekort bedraagt €100.000,-. Hieronder een visueel overzicht van de inkomsten/ uitgaven: 

 


