
 
Huizen, 10 januari 2021  
 
 
 
Beste gemeenteleden, 
 
U zag het al aan de envelop: deze brief gaat over Actie Kerkbalans 2021. U bent lid van de 
Protestantse Gemeente Huizen (PGH) en een vrijwilliger heeft deze brief bij u bezorgd.  
 
Met elkaar geven we vorm aan de PGH en onze drie wijkgemeenten en zijn we Samen 
veelkleurig in beweging, gericht op God. De PGH heeft veel vrijwilligers en mensen die 
vrijwillig financieel bijdragen. Gelukkig is er een grote groep mensen die beide doet! Welke 
bijdrage u levert, het is belangrijk; daarvoor zijn wij dankbaar. 
 
Samen zijn en blijven we kerk, ook in deze moeilijke tijd met corona. Kerkdiensten bijwonen 
kan alleen op afstand en kerktelevisie en -radio zijn in 2020 vanzelfsprekend geworden. 
Ondanks dat vrijwel alle fysieke activiteiten van Kruiskerk, Goede Herderkerk en 
Oosterlichtkerk onmogelijk zijn, houden wij elkaar vast. Met veel inzet en creativiteit zijn het 
afgelopen jaar tal van initiatieven ontplooid om het gemeenteleven in stand te houden en 
elkaar te ondersteunen. Daar gaan we in 2021 mee door. Want kerk zijn draait om mensen. 
Zodra dat mogelijk is, hopen we elkaar weer in levenden lijve te kunnen ontmoeten. 
 
Actie Kerkbalans is de belangrijkste bron van inkomsten voor de kerken, dat blijft een feit in 
Coronatijd. De financiering van onze PGH is voor 80% gebaseerd op vrijwillige bijdragen. We 
betalen daarmee de kosten voor gebouwen, voorgangers, jeugdwerk, verwarming enz. Ieder 
jaar worden de inkomsten van de PGH minder. We vragen u daarom goed na te denken wat 
u apart kunt leggen om het kerkenwerk in stand te houden.  
 
U weet: wij zijn aan het puzzelen hoe we in de toekomst met elkaar kerk kunnen zijn en 
blijven. Een proces dat in 2020 is begonnen en dat het komend jaar doorgaat. Zodra dat 
mogelijk is, komen we bij u terug om u te informeren over de stand van zaken. 
 
In 2021 blijven we gewoon aan het werk in Gods wijngaard. In de folder kunt u lezen hoe het 
geld wordt besteed. 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 te doen. 
 
 
Een vriendelijke groet, 
 

Koos Drooger 

voorzitter wijkkerkenraad Kruiskerk 
 

Gerda Kos-Spilt 

voorzitter wijkkerkenraad Goede Herderkerk 
 

Coby Wouda 

voorzitter wijkkerkenraad Oosterlichtkerk 
 
 


