


 

 

De kerk: een Vertrouwd en Vernieuwend Baken 
 
Als kerk zijn we van betekenis in de samenleving.  
Als geloofsgemeenschap zien we naar elkaar om en delen met 
elkaar ons geloof in God. In dit tweede jaar van de pandemie 
hebben we gemerkt hoe belangrijk het is dat we naar elkaar om 
blijven kijken. Dat we oog blijven houden voor wie dat nodig heeft. 
De Tabernakel blijft een rustpunt in ons druk bestaan. Maar niet 
alleen het gebouw is van waarde; vooral alle mensen die hun 
steentje bijdragen, hun talenten gebruiken, zich vrijwillig inzetten, 
vormen het menselijke kapitaal van onze kerk.  
We konden niet of slechts beperk samenkomen in een volle kerk, 
maar het is ons gelukt om met moderne hulpmiddelen online 
kerkdiensten te organiseren. Gelukkig kunnen we sinds de tweede 
helft van het jaar weer fysiek samenkomen, maar toch blijven we 
gebruik maken van hedendaagse technieken.  
 
Digitaal 
We gaan in 2022 starten om de jaarlijkse toezegging voor Actie 
Kerkbalans ook digitaal te verwerken. De bestaande mogelijkheden 
blijven bestaan, maar we zullen het zeer waarderen indien u 
overgaat op de vernieuwde wijze van toezeggen en betalen. Bij 
voorkeur via een automatische incasso. 
Dat spaart ons zeer veel tijd, papierwerk, aantal benodigde 
medewerkers en geeft minder administratieve uren.  
Als u wilt meewerken om in 2022 digitaal de bijdrage te doen dan 
kunt u dit kenbaar maken op het toezeggingsformulier of door een 
email te sturen naar digitalekerk@detabernakel.nl 



 

 

We zijn heel blij als u de Tabernakel steunt met uw betrokkenheid 
en geldelijke steun. Dankzij u behouden we als de Tabernakel, met 
een eigen predikant, ons bestaansrecht. Met uw financiële bijdrage 
aan de Actie Kerkbalans maakt u dit ook in 2022 weer mogelijk.  
Doet u weer mee van 15 tot en met 30 januari 2022? 
 
Onze kosten 
Door het vele vrijwilligerswerk en verantwoord beheer zijn we in 
staat de kosten laag te houden. Maar ook wij ontkomen niet aan 
stijgende uitgaven. In de Kerkklank van november 2021 is de 
begroting opgenomen en toegelicht.  
Uit de begroting blijkt dat we in 2022 moeten uitgaan van een 
tekort van ca. € 29.000,= 
Maar als we op uw jaarlijkse bijdrage mogen blijven rekenen, 
kunnen we het de komende jaren wel volhouden. 
 
Onze toekomst 
Als kerk staan we midden in een veranderende samenleving. Waar 
zinvol maken we gebruik van de moderne digitale hulpmiddelen. 
Maar evangelie van Jezus Christus heeft eeuwigheidswaarde en blijft 
daardoor de baken van ons bestaan. 
 
 
 
 
Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij: 
Duward Sikkens  duward.sikkens@gmail.com    06-50232750  
Gert van der Ziel g.vanderziel@archwise.nl   06-15061592 




