


Klazien en Roelof
De jeugd heeft de toekomst, maar we moeten het samen doen!
Samen naar de kerk!
Samen de schouders eronder zetten!
Samen het geloof beleven!
Samen verantwoordelijkheid dragen!
Samen ooit met een andere gemeente?

Marleen
Met zijn allen is het onze taak om de jeugd meer te betrekken 
bij de kerk. Geloven en meegaan naar de kerk verdienen dui-
delijke aandacht in de opvoeding, ook als de kinderen ouder 
worden. Uiteindelijk moet ook de kerk van de toekomst het 
van de jeugd hebben!

Lotte
Verhalen over de Here Jezus en knutselen vind ik heel leuk!

Jasmijn
Met andere kindjes spelen is fijn!

Het kan een goed gesprek zijn, de liturgie en 
de muziek, of die speciale boodschap in de 
preek, waarbij u denkt: ‘Hé, dat is precies wat 
ik nodig heb’. Dat zijn de mooie momenten 
die we kunnen delen met elkaar. Onze kerk is 
een plek waar u altijd welkom bent en waar 
mensen zich thuis voelen.

We zijn dankbaar dat we deel uitmaken  
van een kerk waarin mensen elkaar steunen, 
inspireren en verblijden. De Rank wil ook in 
de toekomst van betekenis blijven voor men
sen die verdieping en ontmoeting zoeken en 
daarom is er de jaarlijkse Actie Kerkbalans.

De kerk kan alleen bestaan dankzij de  
financiële steun van onze leden. Daarom  
ontvangt u deze folder voor de Actie Kerk
balans, waarin enkele leden van onze ge
meente uitleggen wat voor hen belangrijk is 
en hoe zij de toekomst van De Rank zien.

Wilt u ook dat De Rank in 2022 kan blijven 
doen waar zij al meer dan 55 jaar voor staat?

Geef dan vandaag voor de kerk van morgen.



Mevr. Diny Bloemert

Wat ik belangrijk vind als het gaat om geloofsbeleving en de kerk in 

de toekomst? Alles draait om contact en vertrouwen! Contact met 

anderen, door oog te houden voor elkaar. Contact met de kerk, door 

trouw naar de kerk te blijven gaan. Contact met God, door over Hem 

te blijven praten en door te blijven bidden.

En durf te vertrouwen: op God, op je medemens en op jezelf, want 

zonder vertrouwen ben je nergens!

Eva, Noor, Sara en 
Ties Boldewijn

Eva: Jammer dat er zo weinig belangstelling 

is voor de jongerenkerk, want dat is écht 

hartstikke leuk!

Noor: Door mee te draaien in de oppasdienst 

blijf je betrokken.

Sara: Het is niet zo streng in de Rank, de 

liedjes op de beamer en de gesprekjes met de 

dominee op de bankjes zijn leuk. Ook af en toe 

spelen of een toneelstukje doen zou leuk zijn.

Ties: Knutselen is gezellig en de bijbelverhalen 

zijn mooi, maar er mogen wel lekkerdere 

stoelen in de kerk :-)



Verwachting 2022

Uw bijdrage is de basis voor de kerk van morgen, prachtig toch?

In de afgelopen jaren laten de inkomsten van Actie Kerkbalans 
nog steeds een licht stijgende lijn zien. Dit ondanks het feit dat 
het aantal leden dat bijdraagt aan de Actie Kerkbalans daalt. 
Hier zijn wij heel dankbaar voor.

Wist u dat:
• 80% van onze inkomsten komt vanuit de Actie Kerkbalans. 
• 73% wordt besteed aan de zogenaamde traktementskos-

ten. Deze traktementskosten onder andere besteed worden 
aan de inzet van predikanten. De traktementskosten in 
2022 met 6% zullen gaan stijgen.

• Wij met de huidige inkomsten vanuit de AKB geen volledige 
predikantsplaats meer zouden kunnen financieren. We in 
2022 slechts 0,8 fte voor de predikant gereserveerd hebben 
(0,5 ds. Prins-vd Bosch , 0,3 fte ds Jongsma). We daardoor 
in 2022 een positief sluitende begroting hebben kunnen 
opstellen.

• 6% van de kosten ten laste komt van de huisvesting.
• De verwachting is dat de kosten van gas, ondanks de 

vernieuwde isolatie van de buitenmuren, ook voor De Rank 
zullen stijgen.

• De inkomsten vanuit de collectes in het afgelopen jaar 
verder gedaald zijn doordat er door de corona minder 
bezoekers in de kerkdiensten waren?

• Wij het heel belangrijk vinden om niet te bezuinigen op 
het budget dat we jaarlijks beschikbaar hebben voor de 
winterwerkactiviteiten en pastorale hulp. 

• Het bieden van een plek van ontmoeting en geloofsverdie-
ping in en na coronatijd een grote meerwaarde heeft.

Vandaar dat wij u vragen te overwegen om in 2022 uw bijdrage met minimaal 3% te verhogen.


