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GEEF VANDAAG VOOR
DE KERK VAN MORGEN

Inspirerende vieringen
In de kerk kun je elke
week even pauze nemen.
Uitstijgen boven de
drukte van de dag. Tijd
vinden om te bidden
voor alles wat je bezig
houdt. Aangeraakt
worden door God en je
geloof met anderen
delen.

Zorgzame gemeenschap
Kerk zijn we samen. We
kijken om naar elkaar,
zorgen voor elkaar. Even
die bemoedigende
schouderklop, dat
luisterende oor, een
helpende hand wanneer
het nodig is; dat is het
kloppende hart van
kerkzijn.

Gastvrije kerk
De kerk is voor iedereen.
Voor jong en oud. Voor
wie regelmatig komt en
voor wie af en toe
aanschuift. Voor wie
zoekende is en voor wie
al jarenlang gelooft. God
kent je zoals je bent en in
Zijn huis ben je altijd
welkom.

Marcus 12: 41-44
Jezus ging tegenover de offerkist zitten en keek hoe de mensen er geld in wierpen.
Veel rijken gooiden veel geld in de kist. Er kwam ook een arme weduwe, die er
twee muntjes in gooide ter waarde van niet meer dan een quadrans. Hij riep zijn
leerlingen bij zich en zei tegen hen: ’Ik verzeker jullie: deze arme weduwe heeft
meer in de offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in hebben gegooid; want
die hebben gegeven van hun overvloed, maar zij heeft van haar armoede alles
gegeven wat ze had, haar hele levensonderhoud.’

Geloof verdiepen
In de kerk kunt je God
ontmoeten en groeien in
geloof. Gevoed worden en
geïnspireerd raken. Je gaat
gezegend de week weer
in.

BESTE GEMEENTELEDEN VAN DE DORPSKERK EN DE OOSTERKERK,
In januari gaat de Actie Kerkbalans weer van start. Via deze actie vragen we je om een vrijwillige
bijdrage voor onze beide wijkgemeenten. Dat doen we omdat het nodig is. We willen namelijk niet
alleen blijven bestaan als kerkelijke gemeente, maar ook van betekenis zijn binnen onze plaatselijke
gemeente en daar is simpelweg geld voor nodig. Maar dat weet je vast al.
Denk maar aan de kerk verwarmen (ook wij merken dat de gasprijs is gestegen), het onderhoud en
verduurzamen van de verschillende gebouwen, de salarissen van de beide wijkpredikanten en
gastpredikanten, het jeugdwerk, het kerkblad, het ontwikkelen van missionaire activiteiten (hoe
kunnen we kerk naar buiten zijn), het organiseren van de tentdienst en ga zomaar door.
We vragen je erbij stil te staan waar het eigenlijk echt om gaat. Waarom geef je nu eigenlijk ten
diepste? Onze gemeente, en niet alleen de onze maar eigenlijk iedere gemeente, is iets heel
bijzonders. Samen vormen we een groep mensen die gelooft dat Jezus Christus Gods Zoon is en onze
Redder. Door Jezus weten we dat er eeuwig leven is.
Tja, dan is je vrijwillige bijdrage aan onze gemeente dus enorm belangrijk. Geef naar draagkracht en
passie voor Hem, Jezus Christus, Gods zoon en Redder!

EEN KORTE TERUGBLIK EN VOORUITBLIK
Vorig jaar konden we in de kerkbalansfolder melden dat er door de Techniekteams van de beide
wijken een voorstel was uitgewerkt om de video- en uitzendapparatuur te vervangen. We zijn
bijzonder blij hoe dit proces is verlopen en genieten inmiddels alweer een jaar van haarscherpe
beelden van de kerkdiensten. Zeker nu er zoveel mensen door de beperkende Coronamaatregelen
thuis de diensten bekijken.
In Oost is de langverwachte verbouwing van
Wijkgebouw t Anker nu echt van de grond gekomen. De
oppaszaal is prachtig geworden. Licht, aangenaam en
voorzien van mooie muurschilderingen. De laatste
maanden van 2021 is er onder leiding van Rob van
Leeuwen, Bert van Elswijk en een groot aantal
vrijwilligers (van jong tot oud) ontzettend hard gewerkt
en gesloopt en worden de contouren van de
vernieuwde zalen, keuken en toiletten langzaam weer
zichtbaar. Mooi zoals we dit als gemeente vorm kunnen
geven.

Voormalige bar ‘t Anker

Oppaszaal ‘t Anker

In de Dorpskerk heeft de gedenktafel een mooie en zichtbare plek in de kerk gekregen. Hierdoor
kunnen we als gemeente de vreugde van een geboorte en het verdriet van overlijden nog meer met
elkaar delen.

Het vervangen van de leitjes op de Dorpskerk ging bijna van een leien dakje, ware het niet dat we de
nodige houtrot tegen zijn gekomen. Gelukkig is dit in overleg met de aannemer en de inzet van een
aantal vrijwilligers vakkundig gerepareerd. In verband met de volgende subsidieaanvraag zullen de
leitjes aan de kant van de Dorpsstraat pas in 2023 worden vervangen. De verwachting is dat we ook
daar de nodige houtrot zullen tegenkomen.
Een ander mooi project dat al vorm krijgt, is de renovatie
van de glas-in-lood ramen. Deze prachtige ramen hebben
we ruim 40 jaar geleden door een grote geldwervingsactie
kunnen aanschaffen, maar zijn toe aan een
onderhoudsbeurt. In de loop der tijd is het lood zacht
geworden waardoor een aantal raampjes scheef zijn
gezakt. Bovendien zijn er een paar raampjes gebarsten.
Tenslotte willen we alle raampjes op een duurzame
manier vastzetten met klosjes waardoor ze niet meer
naar beneden kunnen vallen.

Vervangen leitjes Dorpskerk

Glas-in-lood ramen Dorpskerk

In Wijkgebouw Irene is er al lange tijd de wens om in ieder geval de rode, gestoffeerde stoelen te
vervangen. Deze stoelen zijn door het veelvuldige gebruik van zowel de dagbesteding van het
Zorgcentrum als de diverse kerkelijke activiteiten aan het einde van hun zittijd. Een groep
enthousiaste dames hebben inmiddels een aantal bedrijven benaderd, offertes opgevraagd en ook al
een paar stoelen op proef ontvangen. We hopen op korte termijn een knoop door te hakken.
Verder heeft u wellicht tijdens het koffiedrinken na de dienst gemerkt dat er geluiddempende platen
tegen het schuine plafond in de grote zaal van Irene zijn bevestigd. We hopen dat deze actie
afdoende is geweest. Maar omdat we niet zo heel vaak hebben kunnen koffiedrinken, komt hier
wellicht nog een vervolgactie uit.
Tenslotte hopen we volgend jaar samen met de Tentdienstcommissie en in overleg met de Feestweek
Aalsmeer weer een tentdienst te organiseren, maar ook voor onze jongeren weer een aansprekend
jeugdevent neer te kunnen zetten.
Maar bovenal hopen we elkaar weer te kunnen ontmoeten in de beide kerken en wijkgebouwen en
dat alle activiteiten in het nieuwe jaar weer gewoon doorgang kunnen vinden zonder alle beperkende
maatregelen.

WAT VRAGEN WE VAN U?
Misschien ontvang je dit jaar wel voor de eerste keer de kerkbalansfolder omdat je 18 jaar bent
geworden en heb je nog geen idee wat voor bedrag je kunt of moet geven. Misschien geef je (uit
gewoonte) al jarenlang hetzelfde bedrag. Misschien ben je net ontslagen of onlangs met pensioen
gegaan of is er net een kindje geboren of zijn de kinderen juist onlangs het huis uitgegaan. Voor
iedereen is de situatie anders. Praat eens binnen je gezin/familie of met je ouders over wat je kunt
bijdragen. Iedere Euro is welkom. Wij (maar ook onze Hemelse Vader) zijn net zo blij met de 10 Euro
die een student of alleenstaande ouder geeft als 1.000 Euro van een ander gemeentelid. Lees het
gedeelte uit Markus 12: 41-44 over de weduwe die twee muntjes in de offerkist gooide, op de
voorkant van de folder anders nog maar eens.

Om je een beetje een idee te geven wat we nodig hebben, staat hieronder de samenvatting van de
begroting van 2022:
Kosten

Begroting
2022

Opbrengsten

Begroting
2022

60.500 18%

Kerkbalans

€ 161.000

57%

Collecte en giften

€

87.500 26%
80.500 24%

Onderhoud gebouwen

€

Vergoeding (gast)predikanten

€ 192.500

Kerkelijke activiteiten

€

32.750 10%

Huuropbrengsten

€

Overige kosten

€

32.000

Overige opbrengsten

€

Toevoeging diverse reserves

€

37.500 11%

Begrotingstekort

€ -18.250

Totale kosten

€ 337.000 100%

Totale opbrengsten

€ 337.000 100%

9%

8.000

48%

2%

-5%

Je ziet dat we helaas alweer voor het tweede jaar op rij een begroting moeten presenteren met een
tekort (in 2021 een tekort van € 27.500). De kosten zien we ieder jaar stijgen (met name door inflatie)
en de opbrengsten stijgen helaas niet evenredig mee. In onze begroting gaan we uit van een
opbrengst uit de actie Kerkbalans van € 161.000. Een mooie uitdaging en we houden je uiteraard
regelmatig op de hoogte van de tussenstanden.
Behalve met een bijdrage kun je ons uiteraard ook helpen door gewoon de spreekwoordelijke
handjes uit de mouwen te steken door een stukje vrijwilligerswerk op te pakken in de gemeente.
Denk hierbij aan de kindernevendienst, de techniekteams, koster- of collecteteam of Kerkenraad. Er is
genoeg te doen en het wordt bijzonder gewaardeerd!

WAT ZEGT DE BIJBEL EIGENLIJK OVER GEVEN?
God houdt ervan dat je met een blij hart geeft. God geeft Zijn genade in overvloed, zodat je niet
alleen zelf alles krijgt wat nodig is, maar het ook royaal met anderen kunt delen. Door deze
vrijgevigheid helpen wij anderen en ontvangt God alle lof en eer.
Op het toezeggingsformulier of het formulier op de website (www.hervormdaalsmeer.nl/kerkbalans)
kun je aangeven welk bedrag je wilt geven. Maar ook of je dit bedrag in één keer wilt overmaken, in
meerdere termijnen of wilt laten incasseren. Jouw antwoord en bijdrage voor de Actie Kerkbalans
zien wij met belangstelling tegemoet.
Als je de informatie over de Kerkbalans in het vervolg digitaal (per email) wilt ontvangen, vergeet dit
dan niet op het formulier aan te kruisen (of ons een mailtje te sturen). Je ontlast hiermee de vele
vrijwilligers en bespaart ons druk- en verzendkosten.
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