
 

 

   

 

 

   

Inspirerende vieringen 
In de kerk kun je elke week 
even pauze nemen. Uits6jgen 
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 
regelma6g komt en voor wie 
af en toe aanschuiG. Voor 
wie          zoekende is en voor wie 
al jarenlang gelooG. God kent 
je zoals je bent en in Zijn huis 
ben je al6jd welkom. 

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



 BESTE GEMEENTELEDEN, 

In januari gaat de Ac6e Kerkbalans weer van start. Misschien krijg je deze Kerkbalansfolder dit jaar wel voor 
het eerst. Omdat je net 18 jaar bent geworden of omdat je nog maar sinds kort lid bent van de Oosterkerk 
of van de Dorpskerk, oGewel de Hervormde Gemeente in Aalsmeer. 

Via deze ac6e vragen we je om het komende jaar weer een vrijwillige bijdrage te geven ter ondersteuning 
van het werk in onze gemeente. Dat vragen 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 wist 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 (momenteel 
overigens maar één omdat de Dorpskerk nog op zoek is naar een nieuwe wijkpredikant en dus vacant is), 
het jeugdwerk, het kerkblad, het ontwikkelen van missionaire ac6viteiten (hoe kunnen we kerk naar buiten 
zijn en zichtbaar zijn in de wijken rondom onze kerkgebouwen), het organiseren van de tentdienst 6jdens 
de Feestweek van Aalsmeer en ga zo maar door.  

We vragen je ook om s6l te staan waar het eigenlijk echt om gaat. Waarom geef je nu eigenlijk aan de kerk? 
Onze gemeente, en niet alleen de onze maar eigenlijk iedere gemeente, is iets heel bijzonders. Samen 
vormen we een groep mensen die gelooG dat Jezus Christus, Gods Zoon is en onze Redder, doordat Hij voor 
onze zonden gestorven is aan het kruis. Door Jezus weten we dat er eeuwig leven is. En samen mogen we 
het lichaam vormen met Jezus Christus als hoofd van de Gemeente van de Heer. 

Tja, dan is je vrijwillige bijdrage aan Zijn gemeente dus enorm belangrijk. Geef naar draagkracht, vreugde en 
dankbaarheid voor wat Hij, Jezus Christus, voor ons heeG gedaan. Jezus Christus, Gods zoon en onze 
Redder! 

 EEN KORTE TERUGBLIK EN VOORUITBLIK 

Op de voorkant van de Kerkbalansfolder zie je de Dorpskerk en de Oosterkerk met wijd open deuren. Want 
na twee jaar van allerlei beperkende Coronamaatregelen, kunnen we eindelijk de kerkdeuren weer wijd 
open zeYen (niet te lang, want dan verliezen we een hoop warmte). We kunnen natuurlijk niet in de 
toekomst kijken, maar we hopen dat deze deuren de rest van het jaar wijd open mogen blijven staan en dat 
we elkaar allemaal weer op zondag en 6jdens andere momenten in de kerk en de beide wijkgebouwen 
mogen ontmoeten. 

Zoals hier boven al even kort genoemd heeG de Dorpskerk momenteel geen vaste voorganger. Daardoor is 
de Dorpskerk, zoals dat met een mooi woord heet, sinds september 2022 vacant. We zijn dan ook heel blij 
dat er een beroepingscommissie is samengesteld met gemeenteleden uit beide wijken die de komende 
periode op zoek zullen gaan naar een passende voorganger voor de Dorpskerk. Mede daarom is ervoor 



gekozen om op korte termijn via de PKN 6jdelijk een kerkelijk werker aan te trekken die zich vooral met het 
jeugdwerk binnen de Dorpskerk zal bezig houden. 

De verbouwing/renova6e van Wijkgebouw ‘t Anker in Oost is 
met de inzet van heel veel vrijwilligers, van jong tot oud, min of 
meer afgerond. Het resultaat mag er zijn! Komend jaar zullen de 
laatste puntjes op de i worden gezet. We willen namelijk nog 
zonnescreens ophangen aan de kant van de ingang en er wordt 
gekeken of en hoe de jeugdruimte kan worden aangepakt.  

In Wijkgebouw Irene, naast de Dorpskerk, willen we een grote 
ergernis van velen aanpakken; de lucht in de toileYen. Door het 
intensieve gebruik is de geur diep in het voegwerk van de vloer 
getrokken. Door over de bestaande vloer een gietvloer aan te 
brengen, willen we dit probleem oplossen.  

Verder is het je vast al wel eens opgevallen dat de vloer in de 
Dorpskerk langzaam zakt met diverse gescheurde vloertegels tot 
gevolg en een preekstoel die bijna los van de vloer aan een pilaar 
hing. Momenteel zijn we aan het kijken hoe we dit weer voor de 
lange termijn kunnen oplossen zonder dat de hele vloer eruit hoeG. 

Wat dit jaar ook op de planning staat is het vervangen van de leitjes 
op het dak van de Dorpskerk. De eerste helG van het dak is reeds 
gedaan. Dit jaar staat het rechterdeel van het dak op de planning.   

TensloYe is vorig jaar voor beide kerken een duurzaamheidscan 
uitgevoerd met daaruit voortvloeiend een aantal aanbevelingen. 

Deze zijn deels al opgepakt (denk aan een aangepast verwarmingsprotocol), maar komend jaar willen we 
nog een aantal verbeterpunten doorvoeren. We houden u hiervan uiteraard op de hoogte. 

TensloYe voelen we ons als Hervormde Gemeente in Aalsmeer gezegend door 
alle ac6viteiten (denk bijvoorbeeld aan het Mannenontbijt, de jeugd- en 
6enerclubs, de Proeverij, de Kidspraise, OostInn, Kerk op Schoot, de 
verdiepingsavonden, de Escaperoom, de weekslui6ngen in het Zorgcentrum, 
het Paasontbijt, Sleutels tot de Bijbel enz),  die na twee jaar Corona weer van 
start konden gaan, maar ook dankzij alle vrijwilligers die hierbij betrokken zijn. 
We hopen u en jou dan ook weer te snel te mogen ontmoeten in één van 
beide kerken of wijkgebouwen en dat alle ac6viteiten in het nieuwe jaar weer 
gewoon doorgang kunnen vinden zonder alle beperkende maatregelen. 

WAT VRAGEN WE VAN JOU? 

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 heb je net je eerste huis gekocht, ben je onlangs met pensioen 
gegaan, is er net een kindje geboren of zijn de kinderen juist onlangs het huis uitgegaan. Voor iedereen is 
de situa6e 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 die een student of alleenstaande ouder geeG als 
€ 1.000 of meer van een ander gemeentelid (en alles wat daar tussen zit). 

Om je een beetje een idee te geven wat we nodig hebben, staat hieronder de samenvacng van de 
begro6ng van 2023: 

In tegenstelling tot de afgelopen twee (corona)jaren kunnen we in ieder geval weer een sluitende begro6ng 
presenteren met zelfs een klein begro6ngsoverschot. Dit is grotendeels te verklaren doordat we het 
komende jaar (voorlopig) maar één vaste wijkpredikant hoeven te betalen omdat de Dorpskerk vacant is. 
Verder gaan we in de begro6ng uit van een opbrengst uit de Ac7e Kerkbalans van € 155.000. Een mooie 
uitdaging voor ons allemaal en we houden je uiteraard regelma6g op de hoogte van de tussenstand. 

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 het 
jeugdwerk, 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 geeG. God geeG Zijn genade in overvloed, zodat je niet alleen zelf 
alles krijgt wat nodig is, maar het ook met anderen kunt delen. Door deze vrijgevigheid helpen wij anderen 
en ontvangt God alle lof en eer.  

Als deze folder bij je gebracht is, dan wordt het ingevulde antwoordformulier bij 
je opgehaald door een vrijwilliger. Maar de vrijwilliger waardeert het bijzonder 
als je het antwoordformulier even door de brievenbus van de vrijwilliger gooit 
(zijn/haar adres staat op de grote envelop). Heb je de folder per post 
ontvangen, dan vragen wij je om het antwoordformulier ook weer per post 
retour te sturen of af te geven bij één van de kerkrentmeesters. Als je de folder 
per mail hebt ontvangen, vul dan het antwoordformulier in via onze website 
( www.hervormdaalsmeer.nl/kerkbalans ) of door de QR-code te scannen. Op 
het antwoordformulier geef je aan welk bedrag je wilt geven en in hoeveel termijnen je wilt betalen. De 
voorkeur gaat uit naar incasso, maar je kunt het uiteraard ook zelf overmaken of via iDeal.  

We zien jouw antwoord en bijdrage voor de Ac6e Kerkbalans met belangstelling tegemoet.  

Kosten Begro7ng Opbrengsten Begro7ng

2023 2023

Onderhoud gebouwen  €     139.500 40% Ac7e Kerkbalans  €     155.000 45%

Vergoeding (gast)predikanten  €     135.500 39% Collecte en giGen  €       79.000 23%

Kerkelijke ac6viteiten  €       32.000 9% Huuropbrengsten  €       97.500 28%

Overige kosten  €       33.750 10% Overige opbrengsten  €       14.250 4%

Begro6ngsoverschot  €         5.000 1%    

Totale kosten  €     345.750 100% Totale opbrengsten  €     345.750 100%

http://www.hervormdaalsmeer.nl/kerkbalans


  NAMENS HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

Sjaak Dool, Peter Kersloot, Esther van Weerdenburg, Henk van Klinken,  
Kees Alderden en Ezra Overbeek ( ezra.dorpskerk@gmail.com )
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