
 
 
  

 
Deze brief bevat belangrijke informatie over uw kerk, 

neem er de tijd voor a.u.b. 
 
 
 
 

 
Betreft: een verhoging van uw financiële bijdrage is broodnodig. 
 

Huizen, 15 januari 2019 
 
Geacht lid van de wijkgemeente Kruiskerk, 
 
Op de gemeenteavond van 26 november 2018 heeft de kerkenraad u verteld, dat er een fors tekort is op 
de begroting 2019 van onze gemeente. 
 
Het tekort bedraagt ongeveer € 20.000,= op een totale begroting van bijna € 200.000,=. 
 
De kerkenraad wil, samen met u, de wijkgemeente Kruiskerk in stand houden. Daarom is het 
noodzakelijk dat er meer geld binnenkomt. De kerkenraad denkt daarbij aan diverse acties. 
Extra aandacht voor de Actie Kerkbalans 2019 is hier één van. 
 
Toekomstvisie en beleid 
De kerkenraad gaat een beleid voeren voor groei van onze gemeente, de bestaande samenwerkingen 
verder uitbouwen en, waar wenselijk, nieuwe contacten aan boren met andere (wijk)gemeenten en 
kerkgemeenschappen. Gezien het recente verleden en bovengenoemd beleid, gaat de kerkenraad 
voorlopig uit van een 100% predikant, die desgewenst bovenwijks ingezet kan worden. 
Waar dat uiteindelijk toe zal leiden weten wij nog niet maar wij verwachten en werken eraan, een  
zelfstandige Kruiskerk gemeente te blijven. Dat vereist een verdere modernisering van ons kerkgebouw 
en op jaarbasis, een gezonde financiële situatie. 
 
Bouwplannen 
Het kerkgebouw “Kruiskerk” moet aangepast, opgeknapt en energiezuiniger worden om onze 
erediensten te kunnen houden en al ons andere kerkenwerk te kunnen voortzetten en faciliteren. 
De eerste stappen zijn gezet met vervanging van de kozijnen en het uitvoeren van schilderwerk. 
Financieel kunnen wij putten uit de pot reservering ‘groot onderhoud’ van onze Kruiskerk en de 
Protestantse Gemeente Huizen (PGH), daarnaast hebben wij vertrouwen in de zelfwerkzaamheid van 
onze leden in deze. 
 
Actie Kerkbalans 
Separaat ontvangt u het formulier Actie Kerkbalans 2019. Wij doen een dringend beroep op u om serieus 
na te denken over uw bijdrage de komende jaren. Dit is van groot belang voor het voortbestaan van 
onze gemeente! 

 
Is uw kerk u dat waard!? 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de kerkenraad 
Koos Drooger en Klaas Toornstra 
Waarnemend voorzitters 


