
Kerkbalans 82% 

Collecten 11% 

Verhuur 4% 

Overig 3% 

Overige gegevens: 

 

Adres administratie kerkbalans: 

Boerheem 7 

9421 MB  Bovensmilde 

0592-412381 

lboer@live.nl 

IBAN: NL42FVLB0699541921 

t.n.v.:  CVK Protestantse gemeente Bovensmilde 

 

www.bovensmilde.protestantsekerk.net 

RSIN/fiscaal nummer: 006721977 

Algemeen 

 

Beste gemeenteleden, 

 

Actie kerkbalans 2017 “Mijn kerk ver-
bindt” 

 
Beste gemeenteleden graag willen de kerk-
rentmeesters  samen met u de zorg voor de 
verbinding van kerk en geloof blijven optima-
liseren. 
Daarvoor zijn middelen nodig om geld te ge-
nereren en één van deze middelen is actie 
Kerkbalans. 
Dit jaar is voor onze kerk een heel bijzonder 
jaar met de verhuizing van de Dijkstrastraat 
naar de Hoofdweg. Voor velen van ons een 
moment waarbij de verandering wel bijzon-
der zal zijn. 
Wij hopen dat u uw bijdrage met de vaste 
overtuiging van ”Mijn Kerk verbindt” zult ge-
ven  voor het jaar 2017. 
 
Voorzitter  en Secretaris Kerkrentmeesters 
Piet Boer  en Johan  Pinkster 

Beheer 
7% 

Uitgaven: 
Gebouwen €  12.700 

Pastoraat -   88.500 

Beheer  -     7.900 

Activiteiten/ 

Eredienst -     3.300                                                                                                                                                                                                                                                  

Landelijk -     6.000 

Totaal  € 119.000 
Pastoraat 74% 

Landelijk  
6% 

Activiteiten 
eredienst 3% 

Gebouwen  
10% 

Belastingaftrek  

  

Uw bijdrage aan kerkbalans komt in aanmerking voor  

belastingaftrek: als u meer dan 1% van uw verzamelinko-

men en tevens meer dan € 60,00 aan giften per jaar uit-

geeft, is het meerdere tot maximaal 10% van het verza-

melinkomen aftrekbaar.  

Als u ervoor kiest uw bijdrage gedurende vijf jaar vast te 

leggen, is zelfs het gehele bedrag aftrekbaar. Dit hoeft te-

genwoordig niet meer notarieel vastgelegd te worden, 

maar u kunt hiervoor een schriftelijke overeenkomst op-

stellen met de kerk.  

Meer informatie vindt u op onze website. 

 

http://bovensmilde.protestantsekerk.net/financieel 

Protestantse gemeen-

te Bovensmilde 

Open verbonden 

 

Religie gaat terug op een Latijns woord, 

waarvan de betekenis mogelijk zou kunnen 

zijn: “je verbinden met”. Je verbindt je aan 

wat je als Waarheid bent gaan inzien en 

probeert je leven daarmee in overeenstem-

ming te brengen. Daarmee bind je je ook 

aan een bepaalde traditie, aan bepaalde re-

gels èn voel je je verbonden met mensen 

die dezelfde waarden delen. Zo is de kerk 

een netwerk van mensen die zich met el-

kaar verbonden voelen. Maar het gevaar 

van elke gemeenschap is dat die verbon-

denheid met elkaar door anderen als moei-

lijk toegankelijk, gesloten wordt ervaren. We 

willen als Protestantse gemeente Bo-

vensmilde daarom meer dan voorheen de 

verbinding zoeken met mensen buiten de 

eigen kring. Welkom daarom aan alle zoe-

kers en zieners, die zich op welke manier 

dan ook verbonden met ons voelen en hun 

inspiratie willen delen!  

Ds. Gert Wybe van der Werff 

Begroting inkomsten en uitgaven 2016 

Inkomsten:  

Kerkbalans €  91.000  

Verhuur  -     4.500 

Collecten -   12.300  

Overig -     3.000 

Totaal  € 110.800 

Begroot tekort € 8.200 



Verbindingen hebben…………….. 

welke heeft u, heb jij? 

Als je er over nadenkt, dan zijn er ontelbare ver-

bindingen…..door elkaar in de ogen te kijken, 

vriendelijk toe te knikken, te luisteren, een praatje 

maken, samen oud papier ophalen, een kaartje 

sturen – ik denk aan jou, een open huis voor de 

ander, de kaars aansteken, met kinderen een 

Bijbelverhaal verbeelden, een knuffel – ik geef 

om jou, maar ook samen zingen, bidden, luiste-

ren naar Gods liefdevolle woord, ontvangen en 

delen. Verbindingen thuis en in maatschappij en 

kerk 

De kerkgemeenschap is een bijzondere vorm van 

verbondenheid. Wij beleven samen Gods diepe 

verbondenheid met ons. Hij herstelt ons en 

maakt ons tot één geheel met Hem en de ander. 

Iedereen is een parel in Gods hand. Deze vor-

men van verbondenheid geven mij een dankbaar 

gevoel.  

Ru Bijlsma 

‘Mijn Kerk verbindt. 

Het thema voor dit jaar bij Kerkbalans 

Vanuit de werkgroep Pastoraat een bijdra-
ge . 
 

In onze kerk worden er allerlei inspanningen ver-
richt om aandacht voor elkaar te hebben. 

We kennen nog wel de actie “meer met elkaar”.  

OMDENKEN is blijven hangen als werkwoord 
waar we met zijn allen aan willen werken. 

Het is belangrijk dat mensen op zondag rondom 
de Bijbel samenkomen. 

Wat je  zondag hoort  inspireert voor de rest van 
de week doordat de voorganger het Woord ver-
taalt naar deze tijd. Het verbindt  met de dingen 
waar je mee bezig bent. Zodat je op maandag 
door een andere bril naar de wereld om je heen 
kijkt. 

Dat moet toch voldoende zijn om die activiteit in 
de kerk in gang te houden, om inspiratie op te 
doen. Dat is ons wel wat waard toch? 

 

Henk Molema 

   
 

‘Verbinding’  
 
lijkt HET woord van deze tijd.  
 
Maar het is al heel oud.  
Sterker nog: het is de grondbetekenis van het 
woord RELIGIE.  
Religie komt van het Latijnse ‘religare’ en dat 
betekent: opnieuw (ver) binden. En hoewel niet 
ieder mens gelovig is, zijn alle mensen wel reli-
gieus.  
Geen mens kan zonder een ander.  
Iedereen heeft anderen nodig om tot bestaan te 
komen.  
Om van te houden, om aan te schuren en te 
schaven, om voor op te komen, mee te lachen 
en te  
huilen, etc.  
Wij zijn wezens die verbinding nodig hebben 
om te LEVEN.  
Anders gaan we dood.  
Ik geloof dat God ons opdraagt die verbinding 
met elkaar blijvend te zoeken, opdat wij leven 
en het leven mogelijk maken. 
 
Dominee Diete Kits 


