
 
Huizen, 10 januari 2020  
 
 
 
Beste gemeenteleden, 
 
U zag het al aan de envelop: deze brief gaat over Actie Kerkbalans 2020. U bent lid bent van 
de Protestantse Gemeente Huizen (PGH) en een vrijwilliger heeft deze brief bij u bezorgd.  
 
Met elkaar geven we vorm aan de PGH en de drie wijkgemeenten. De één door het 
verrichten van een vrijwillige taak, de ander door een vrijwillige financiële bijdrage. Wat u ook 
doet, het is belangrijk en daarvoor zijn wij dankbaar. 
 
Samen zijn we kerk. Met elke zondag kerkdiensten in de Kruiskerk, de Goede Herderkerk en 
de Oosterlichtkerk. Momenten om God te eren. Gelegenheid tot bezinning. Door de week 
organiseren de wijkgemeenten talloze activiteiten om elkaar te ontmoeten, lief en leed te 
delen. We zetten ons in voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. 
 
Actie Kerkbalans is de belangrijkste bron van inkomsten voor de kerken. De financiering van 
onze PGH is voor 80% gebaseerd op vrijwillige bijdragen. We betalen daarmee de kosten 
voor gebouwen, voorgangers, jeugdwerk, verwarming enz. Maar… ieder jaar worden de 
inkomsten van de PGH minder. Daarom vragen we u nog eens goed na te denken wat u 
apart kunt leggen om het kerkenwerk in stand te houden. Het zou erg fijn zijn als u meer wilt 
geven dan vorig jaar. 
 
Wij zijn aan het puzzelen hoe we in de toekomst met elkaar kerk kunnen zijn en blijven. 
Tijdens de gemeenteberaden in de drie wijken in juni en juli van het afgelopen jaar heeft u 
kunnen meedenken. We waren blij verrast door de hoge opkomst en de vele positieve 
suggesties. In de loop van 2020 zullen verschillende scenario’s gepresenteerd worden. U 
krijgt dan weer een uitnodiging om daarover mee te praten. 
 
In 2020 blijven we gewoon aan het werk in Gods wijngaard. In de bijgesloten folder kunt u 
lezen wat we gaan doen en hoeveel geld daarvoor nodig is. We doen een beroep op uw 
verantwoordelijkheidsgevoel en op uw vrijgevigheid. Graag geven wij u in overweging uw 
bijdrage voor komend jaar te verhogen. De PGH als geheel en de drie wijkgemeenten 
Kruiskerk, Goede Herderkerk en Oosterlichtkerk in het bijzonder, blijven dan in staat met 
elkaar de goede dingen doen. 
 
 
Een vriendelijke groet, 
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