
Geef om je kerk
Protestantse Gemeente te Kampen

Geef om je kerk – dat is dit jaar het thema van de actie Kerkbalans. Het is de eerste keer dat 

we u om uw financiële bijdrage vragen vanuit de Protestantse Gemeente te Kampen. 

Eén protestantse gemeente, één actie Kerkbalans.

De kerk kan niet zonder u. Wij krijgen immers geen subsidie en zijn voor de voortgang van ons 

werk helemaal afhankelijk van de steun van de leden van onze gemeente. 

Geef om je kerk – geef om de plaats waar we als gemeente samenkomen rond verkondiging 

en sacrament. Geef om de plaats waar we mogen omzien naar elkaar, omzien naar de ander – 

veraf en dichtbij.

Geef om je kerk – er is veel nodig om ons werk voortgang te laten vinden, óók financieel. Wij 

zijn dankbaar voor de steun die we ieder jaar mogen ervaren. Mogen we ook nu weer op u 

rekenen?

Namens de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Kampen,

Bert Endedijk

De wereld is uit 

balans, daarom geef ik 

aan Kerkbalans. Geef 

om de wereld, geef aan 

de kerk!
Ds. K.A. Jager

Geef om je kerk



Natuurlijk weet u dat de jeugd de toekomst heeft. Maar hoe zorgen wij dat onze jeugd ook 

met ons de toekomst gaat beleven? Dat doen we samen! Samen helpen we onze jeugd de 

keuzes te maken die zij in hun jonge leven tegenkomen. Samen zijn we op pad om kerk te zijn. 

Dat doen we door ze actief te betrekken bij allerlei activiteiten. Zo zijn we ieder jaar actief met 

Serious Request. De jongste jeugd maakt allerlei werkjes die vervolgens aan de man worden 

gebracht. Ook helpen we ouderen in Myosotis en organiseren we jaarlijks een Ontmoetings-

dienst. Zomaar een paar voorbeelden van hoe we samen op pad zijn. 

Zo betrekken we de jeugd bij de kerk en helpen we ze hun weg te zoeken naar de toekomst. 

Onze toekomst! Met uw hulp kunnen wij deze activiteiten blijven doen. Nu en later!

Aan Kerkbalans 

geef je als je hart hebt 

voor het evangelie: Gods 

goede nieuws voor een 

wereld in nood.
Ds. W.L. Dekker

Met de jeugd op weg naar de toekomst In de Westerkerk zijn we blij met een grote groep (jonge) gezinnen. Die vormen een waardevol 

en vitaal onderdeel van onze gemeente. In een samenleving waarin drukte overheerst, is het 

belangrijk om elkaar op zondag, maar ook doordeweeks, toe te rusten in het geloof. Daarom 

organiseren we koffieochtenden en het Running Dinner, zoeken we de verdieping op een 

Bijbelkring of bidstond en ontmoeten moeders elkaar op de moederbijbelstudiegroep. Ook 

organiseert de Westerkerk in samenwerking met andere gemeentes een heel scala aan toerus-

tingsactiviteiten op het gebied van Bijbel en theologie, kerkelijk leven, maatschappelijk leven, 

kunst en filosofie. Kinderen en jongeren kunnen terecht bij de peuter-, kinder- of tienerkerk en 

de diverse clubs en verenigingen. Voor al die activiteiten zijn mensen, materialen, ruimtes en 

uiteraard geld nodig. Graag doen we daarbij ook een beroep op u. We willen samen in hart en 

ziel en doen en laten een levende gemeente zijn. Kunnen we op uw steun rekenen?

Samen leren, samen groeien

God is getrouw, Zijn 

plannen falen niet! Glorie 

zij Zijn Naam! Dit in de ont-

moeting met elkaar in geloof 

delen, is mij álles waard. 

Dáár geef ik voor!

Ds. F.J.K. van Santen



Ouderen hebben een belangrijke plaats in de gemeente van Christus. De HEERE roept ons op 

om hun eer te bewijzen: U moet opstaan voor iemand met grijze haren en eer bewijzen aan een 

oudere (Leviticus 19:32). Het zijn gemeenteleden die vaak tientallen jaren veel hebben bij-

gedragen aan het kerkelijk leven. Ouderen zijn onmisbaar in de gemeente. In hun gebeden 

mogen ze de gemeente en haar leden aan de HEERE opdragen. Verder kunnen ouderen vanuit 

hun levenservaring een waardevolle bijdrage leveren in geloofsoverdracht aan jongeren. 

Ouderen ontvangen regelmatig pastoraal bezoek om te spreken over hun leven in verbonden-

heid met de HEERE. Hun levensfase is niet altijd gemakkelijk. Geliefden om hen heen overlij-

den en de gezondheid wordt vaak minder. Ook het leven na dit aardse leven komt ter sprake, 

want als oudere denk je vaker na over je definitieve bestemming. Wijkgemeente Broederkerk 

is dankbaar dat ze naast de huisbezoeken het ouderenpastoraat in de tehuizen ‘De Amandel-

boom’ en ‘Myosotis’ kan verzorgen. 

Zorgen voor en leren van de ouderen

In de kerk leven 

we  van de gave van de 

Geest, hoe hoog is mijn 

gave voor de gemeente?
Ds. F. Verboom

Personeel Gebouwen Vaste lasten

€ 777.000 € 263.000 € 200.000

Het hoogst 

gegeven bedrag voor 

Actie Kerkbalans  

vorig jaar was:

€ 4500, -

Een telefoon kost 

gemiddeld € 30,- per 

maand. Hoeveel geef 

jij voor de kerk?

Het laagst 

gegeven bedrag voor 

Actie Kerkbalans  

vorig jaar was:

€ 5, -

Opbrengsten gebouwen Opbrengsten collectenActie Kerkbalans

€ 809.000 € 192.000 € 201.000

Geld maakt wél gelukkig

als je het weggeeft

Begrote
inkomsten:

€ 1.202.000

Begrote
uitgaven:

€ 1.240.000

Als iedereen 4% 

meer geeft dan vorig 

jaar, dan is het 

begrotingstekort 

opgelost€ 38.000

TEKORT 


