Ypenburg, januari 2022

Actie Kerkbalans 2022: Geef vandaag voor de kerk van morgen!
Beste heer of mevrouw,
“Een oase van rust in de hectiek van alledag”. “Een plek waar ik vragen kan stellen over mijn leven”.
“Ik kan er mijn geloof beleven en anderen ontmoeten”. Dat zijn veel gegeven antwoorden op de
vraag: “Wat betekent de kerk voor jou?” Het zijn antwoorden van mensen die vandaag in de kerk
komen, maar die voor de mens van morgen niet veel anders zullen zijn.
U bent betrokken bij de wijkgemeente Ypenburg en steunt haar financieel. Daar zijn wij u erg
dankbaar voor, want dankzij u kan de kerk haar plek blijven innemen op Ypenburg. Met uw jaarlijkse
gift en die van anderen hebben we het afgelopen jaar veel kunnen doen en ook dit jaar willen we er
weer graag zijn voor iedereen die de kerk nodig heeft, op wat voor manier dan ook.
Onze wijkgemeente kent de uitdaging om vorm te geven aan de wekelijkse kerkdiensten met de
huidige ontwikkelingen en de wisselende beperkingen die gelden vanwege Covid-19. Ook de
verbinding met mensen die de diensten op afstand meemaken via Kerkomroep en YouTube vraagt
onverminderd aandacht.
Samen met u willen we een impuls geven aan bijvoorbeeld de kwaliteit van de cantorij door het
aantrekken van een professionele dirigent en de participatie van onze jongeren op Ypenburg. Wij
hopen dat daarvan ook een stimulans voor onze wijk uit kan gaan. U begrijpt dat aan deze
voornemens een financieel plaatje zit.
Wij hopen van harte dat u de kerk wilt blijven steunen en vragen u of u uw bijdrage voor dit jaar zou
willen verhogen, als dat voor u mogelijk is. Het tekort op de begroting van 2022 maakt het
noodzakelijk dat wij u dit vragen. Natuurlijk zijn we heel blij met iedere bijdrage, ongeacht de hoogte
ervan!
Geef vandaag voor de kerk van morgen. Want ook voor de generaties die komen wil de kerk graag
inspirerend, gastvrij en zorgzaam voor elkaar zijn. Helpt u mee? Vul het toezeggingsformulier
vandaag nog in. We komen in de week van 24 januari 2022 bij u langs om het formulier op te halen.
Dankzij uw gift vandaag, blijft de wijkgemeente Ypenburg ook morgen een plek van betekenis. Wij
danken u heel hartelijk voor uw bijdrage!
Namens de wijkkerkenraad Ypenburg,

Marlies Verbaan, voorzitter

Toelichting vrijwillige bijdrage Actie Kerkbalans
In 2021 werd voor de Actie Kerkbalans op Ypenburg € 56.000 toegezegd. Maar de begroting 2022
vertoont nog een flink tekort. Met uw hulp hopen we in 2022 tenminste datzelfde bedrag in te
zamelen, maar liever wat meer.
1. Als u nu al jaarlijks een bijdrage doneert, wilt u dan overwegen uw toezegging van vorig jaar te
verhogen? Uw toezegging van vorig jaar vindt u bij de acceptgirokaart op de linker strook.
2. Als u nu jaarlijks een kleine bijdrage doneert, wilt u dan als minimale jaarlijkse bijdrage een
bedrag van € 50 overwegen?
3. Als u uw toezegging in maandelijkse termijnen automatisch laat afschrijven, dan scheelt dat
aanzienlijk in onze administratiekosten. Zo komt uw donatie maximaal ten goede aan uw kerk.
De fiscus helpt een handje mee
Wist u dat uw kerkelijke bijdrage deels aftrekbaar is voor de belastingen? Als u kiest voor een
periodieke schenking is zelfs het hele bedrag aftrekbaar. Wilt u hier meer over weten, neemt u dan
contact op met één van de kerkrentmeesters, e-mail: kerkrentmeester@kerkopypenburg.nl. Ook de
Belastingdienst kan u hierover informatie geven.
De kerkenraad dankt u voor uw betrokkenheid in het afgelopen jaar en kijkt verwachtingsvol uit naar
uw bijdrage voor 2022.

