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Best medekerklid,
Wij danken u hartelijk voor uw inzet en financiële ondersteuning. Na jaren van daling stegen de
inkomsten uit de actie kerkbalans in 2016 en in 2017, ondanks de verdere terugloop van het ledental.
Door uw bijdrage helpt u mee aan ons kerk-zijn waar het gaat om de relatie met God, de aandacht voor
de medemens, en het er zijn voor elkaar binnen onze geloofsgemeenschap.
Waaraan wordt uw bijdrage besteed
Kerkdiensten zijn voor velen kernmerkend voor
een kerkgemeenschap.
PASTORAAT

Predikanten zetten zich samen met vrijwilligers in
om naar anderen, die dat nodig hebben, om te zien.

DIACONAAT

De diaconie steunt mensen binnen en buiten de
kerk, dichtbij en ver weg.

DIENSTEN &
VIERINGEN

JEUGD
KERKENRAAD

BEHEER

COMMUNICATIE

Er worden allerlei activiteiten georganiseerd om
mensen bij elkaar te brengen. Voor oud en jong.
De jeugd vormt onze toekomst.
Om alle activiteiten mogelijk te maken zijn
gebouwen en medewerkers nodig, waarmee
verantwoord moet worden omgegaan.
Communicatie via kerkblad, zondagsbrief en
moderne media vormt het gezicht naar binnen en
buiten.

Het zal u niet zijn ontgaan dat onze totale kosten al geruime tijd duidelijk hoger zijn dan onze
inkomsten. Inmiddels genomen maatregelen leiden tot verbetering, maar uit de rode cijfers zijn we nog
niet. Voor een toelichting verwijzen wij graag naar de achterzijde van deze brief.
Omdat de zorg voor mens en wereld een wezenlijk onderdeel vormt van ons kerk-zijn, is de actie
Kerkbalans in Oosterbeek-Wolfheze gericht op zowel de directe kerkelijke kosten als het diaconale werk.
U kunt uw toezeggingen afzonderlijk kenbaar maken op het invulformulier. De afgelopen jaren bedroeg
de toegezegde bijdrage aan de diaconie gemiddeld ca. 11 % van de totale toezeggingen.
Ook dit jaar doen wij weer een beroep op u. Wanneer ieder naar vermogen bijdraagt kunnen we met
vertrouwen de toekomst tegemoet gaan.
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Toelichting bij financiële situatie
PG Oosterbeek-Wolfheze
De inkomsten uit kerkbalans vertoonden jaren
een dalende tendens als gevolg van de daling van
het ledenaantal. In 2016 en 2017 trad enig herstel
op door verhoging van bijdragen. De opbrengsten
uit giften en collectes daalt enigszins, evenals de
huurinkomsten, door het al merkbaar uitfaseren
van de exploitatie van de Burcht in Wolfheze.

aantal zondagmorgendiensten en door de daling
van de predikantsbezetting naar 1,7 ft. De
komende jaren zijn er positieve effecten te
verwachten van de duurzaamheidinvesteringen in
de Vredebergkerk en het beëindigen van de
exploitatie van de gebouwen in Wolfheze. Daar
staat tegenover dat loon- en onderhoudskosten
stijgen.
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De inkomsten en uitgaven in 2017 leveren het
volgende beeld:
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De jaarlijkse tekorten konden vooralsnog worden
opgevangen door het interen op het beschikbare
vermogen en door verkoop van boventallige
woningen. Met een beetje extra inzet moet de
balans in evenwicht kunnen komen.
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De inkomsten uit levend geld komen voornamelijk
uit de vrijwillige bijdrages (actie Kerkbalans) en
een klein deel uit collectes. De gemiddelde
bijdrage per bijdragende eenheid is momenteel
ongeveer € 320 per jaar voor de kerk, en ca. € 40
voor de diaconie. De uitgaven van de diaconie
volgen min of meer de inkomstenontwikkeling.
De uitgaven van de kerk overtroffen de inkomsten
al geruime tijd met ongeveer € 100.000 per jaar.
Door de hogere bijdragen en door de verkoop van
overtollige pastorieën (daling kosten, extra renteinkomsten) en kostenmaatregelen trad in 2016
een duidelijke verbetering in. De kosten in 2017
daalden verder door het terugbrengen van het
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Onze gemeente heeft een ANBI status. Uw
bijdrages zijn daarmee belastingaftrekbaar.
Wanneer u uw bijdrage vastlegt als periodieke
gift voor een periode van 5 jaar dan kunnen deze
voor 100%, dus zonder drempel, worden
afgetrokken. Gegevens hierover en over de
ANBI status vindt u op de website.

