
 

Uitslag actie kerkbalans 2022 De Hoeksteen   

 

Zoals gebruikelijk wordt direct na het houden van de actie kerkbalans in 

januari een tussenstand opgemaakt door het kerkelijk bureau. De uitslag is in 

de vergadering van het college van kerkrentmeesters gepresenteerd. Elk jaar 

een spannend moment. Ons wel en wee komt dan voor iedereen zichtbaar op tafel te liggen. 

 

Als wij naar De Hoeksteen kijken dan zien de cijfers er momenteel zo uit. 

 

Februari 2022 Geraamd Stand toezeggingen tot  

16 februari 2022 

Saldo te verwachten na de 

gehouden actie KB 

Actie kerkbalans 

- reeds toegezegd 

- nog te verwachten 

€ 100.000,- 

 

 

 

€ 89.472,- 

 

 

€ 10.528,- 

Overige inkomsten in 2022 uit:  

- collectes, wijkactie en 

   rente 

- Inkomsten uit verhuur 

 

€ 11.650,- 

 

€ 35.000,- 

  

€ 11.650,- 

 

€ 35.000,- 

    

Totaal te verwachten   €57.178,- 

 

Toelichting 

Allereerst een woord van dank aan de 247 leden die al een toezegging hebben gedaan met als resultaat het 

bedrag van € 89.472,-. Het resultaat van de tussenstand is slechts € 852,- minder dan verleden jaar.  

Wij verwachten nog een reactie van 146 leden of van leden die lopende het jaar een gift doen voor onze 

wijkgemeente. De ervaring leert ons dat de eindstand elk jaar wat hoger ligt dan de tussenstand. Vooralsnog ziet 

het behalen van de geraamde € 100.000,- aan het einde van het jaar er goed uit.  

 

Heeft u nog niet geantwoord? U kunt dat nog doen. Komt u er niet uit, dan kunt u altijd even bellen met het 

kerkelijk bureau om het in orde te maken. Wilt u zelf op eigen gelegenheid geld overmaken? U kunt dat doen op 

rekeningnummer NL25INGB0005134459 t.n.v. Kerkelijke Bijdrage PGA onder vermelding bijdrage wijk 3 De 

Hoeksteen.  

 

De uitslag van deze actie laat zien dat wij als wijk stevig afhankelijk blijven van de inkomsten uit verhuur. Het hoeft 

geen uitleg dat het afgelopen jaar voor het verhuren een slecht jaar was. Hopelijk lukt het dit jaar beter. U kunt 

ook helpen om een goed verhuurresultaat te behalen door u aan te melden als hulp, als gastheer of gastvrouw. 

Nadere informatie nodig? Neem gerust contact met ons op. 

 

Het wijkteam kerkrentmeesters 

 

 


