KERKBALANS
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De kerk - plek voor bezinning en spiritualiteit …
Vanouds wil de kerk een plek
zijn die ruimte biedt voor
bezinning en spiritualiteit. De
gemeente wil er haar geloof
belijden en beleven, en ook in
praktijk brengen, in navolging
van Jezus Christus, de Heer
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DE KERK IS VAN
BLIJVENDE WAARDE!

van de gemeente. Tegelijk wil de
gemeente haar geloof ook vieren
en de ‘lofprijzing van de Eeuwige’
gaande houden - in lied en
gebed en in het luisteren naar de
verhalen uit de Bijbel.
Daarom is de eredienst, de
kerkdienst, zo’n centraal
gebeuren.
In de kerk gaat het over de
wezenlijke vragen van het leven:
wie zijn wij, waar liggen onze
bronnen, waaruit putten wij onze
inspiratie, wat is de bestemming,
de roeping, de opdracht van
ons leven. Ook: wat mag de
basis zijn, de ‘vaste grond’ van
ons bestaan die ons houvast
en richting geeft op onze weg
door het leven. Als Christelijke
gemeente willen wij vooral ook
leren van de verhalen die we over
Jezus horen en de woorden die
hij ons heeft voorgezegd, zoals
‘naastenliefde’, ‘ontferming’,
‘verzoening’, ‘zachtmoedigheid’
- dus over ‘zachte krachten’
die het tóch zullen winnen
van onrecht, liefdeloosheid en
gewelddadigheid.
Zo wil de kerk een ruimte
zijn om even stil te zijn, zeker
in tijden waarin alles zich in

een overrompelende snelheid
afspeelt. De intieme sfeer van de
eeuwenoude kerk van ons dorp
nodigt ook echt uit tot zulke
‘verstillende meditatie’. En dat
trouwens niet alleen tijdens de
kerkdiensten, maar evengoed als
de kerk open is voor bezoek of
bij allerlei culturele activiteiten:
tijdens de muziek van een mooi
concert of bij het kijken naar een
film die aan het denken zet.
Om je zo steeds opnieuw te laten
inspireren - dáárvoor wil die
mooie oude kerk van ons dorp
er zijn: plek en moment van
bezinning en spiritualiteit …
Gerard van der Klis

Uitgaven

Met vreugde brengen wij u deze brochure want
mede door uw bijdrage aan de actie kerkbalans
van vorig jaar, hebben we onze begroting kloppend
gekregen.
We zijn u erkentelijk voor uw blijk van
betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid voor
het in stand houden van onze kerkelijke gemeente.
Wat het leven echt waardevol en rijk maakt is vaak
niet te koop: Geloof, vertrouwen, gemoedsrust,
vriendschap, verbondenheid, troost.
Ook mensen die geen speciale binding (meer) met
de kerkelijke gemeente hebben, zien de waarde van
de kerk als plek van ontmoeting en inspiratie.
We komen er samen bij de feestelijke
scharnierpunten van het leven, zoals doop en
huwelijk, maar ook bij rouw en verdriet.
De wereld verandert, maar de kerk is van blijvende
waarde. een plek van licht:
- waar iedereen welkom is
- waar we God en elkaar kunnen ontmoeten
- waar we door samen ons geloof te belijden en de
lofzang gaande te houden, proberen gemeente van
Christus te zijn

- waar we toegerust worden door de preek en de
gebeden
- waar we “kerk in de wereld “proberen te zijn,
verantwoordelijk voor noden veraf en dichtbij
- waar mensen zichzelf mogen zijn
- waar niets moet en veel kan
- waar we ons thuis kunnen voelen en verbonden
met elkaar.
Om de kerk in stand te houden is geld nodig van
al haar leden. Daarom vragen we u om ruimhartig
mee te doen.
Met uw bijdrage betalen we onder andere de
verplichte bijdrage aan de landelijke kerk, die
alleen al 40 euro per persoon, per jaar is. En dan
al de andere activiteiten van de kerk nog, het
onderhoud en de energiekosten.
We vragen u, minimaal 10 euro per maand wilt
bijdragen of zoveel meer als u kunt missen.
We zijn tevens heel blij dat er ook mensen zijn die
meer geven dan dat bedrag, want anders kan de
kerk niet blijven bestaan.

Laten we er samen voor zorgen dát: onze kerk,
de Protestantse kerk van ’s-Heer Abtskerke, van blijvende waarde blijft!

Inkomsten

Belastingen/onderhoud/energie
Pastoraat			
PKN				
Overig				

66.247
17.340
2.252
6.059

Pacht/rente		
Bijdragen leden
en dorpsgenoten
Overig			

Totaal				

91.898

Totaal			89.960

Tekort				

66.159
19.387
4.414

1.938

Geloven is gratis, maar de kerk niet. Hoewel heel
veel werk in de kerk door vrijwilligers gebeurt,
worden er ook kosten gemaakt voor bijvoorbeeld
verwarming, verlichting, onderhoud van het
gebouw en het salaris van de predikant. Ook zijn

er kosten voor de administratie, afdrachten aan
de landelijke organen etc. Om de uitgaven en
inkomsten in balans te brengen, zullen we als
leden onze verantwoordelijkheid moeten nemen.

Heeft de kerk ook waarde voor u?
Uit de grafiek blijkt, dat 75%
van de vrijwillige bijdrage
wordt opgebracht door de
leeftijdsgroep boven de 50
jaar. Daarvan is bekend
dat naar mate men ouder
wordt steeds meer mensen
wegvallen. Hebt u er wel eens
over nagedacht waar we over

20 jaar met de kerk staan.
We hebben de groep onder de
50 jaar heel hard nodig.
Als we straks langs komen
rekenen we juist op hen voor
een extra bijdrage. We doen
het met elkaar en voor elkaar
alvast bedankt.

Uw bijdrage kunt u storten bij de
Rabobank, rekeningnummer 3460.00.920 of bij de ING, rekeningnummer 626161
t.n.v. Prot. Gemeente ’s-Heer Abtskerke/Sinoutskerke

Wist u dat:

















de toren eigendom van de gemeente is en het kerkgebouw van onze kerkelijke gemeente
de toren de laatste keer in 1954 – 1955 is gerestaureerd
er nog geen zicht is op restauratie van de toren
duidelijk te zien is dat restauratie van de toren hard nodig is
de laatste restauratie van de kerk in de jaren ’60 was
voor de restauratie gekerkt werd in het koor
de kerk verder werd gebruikt als opslagruimte
we van 1998 – 2008 jaarlijks onderhoud is uitgevoerd met subsidie
dit onderhoud aan de buitenkant van de kerk heeft plaatsgevonden
de zuidkant van de kerk nog niet helemaal klaar is
dit te zien is omdat daar nog geen ladderhaken zijn aangebracht
er nu weer een nieuw onderhoudsplan is opgesteld
dit plan 6 jaar loopt en wordt gesubsidieerd
dit plan zowel voor de binnenkant als buitenkant is
we een plan maken om de duiven bij de ramen te weren
dit gebeurt om het bevuilen van de raamdorpels te voorkomen

Kleuren van het kerkelijk
jaar

kerk
kring

Wit is de feestkleur. Gebruikt met Kerst en Pasen
en de weken daarna, kan ook bij Doop en
Belijdenis gebruikt worden;

Onderhoud 2011:
Zijdeurdorpels moeten
vervangen worden, bij regen
en wind slaat het water onder
de deur door, waardoor ook de
muren aangetast worden.
Reparatie van een scheur
in de muur naast het
orgel
Reparatie van beschadigde
muren enz.
De laatste kerk restauratie begon in 1964 en
duurde 4 jaar.
De kosten, Hfl 400.000,- waarvan Hfl 60.000,- door
de gemeenschap zelf moest worden opgebracht.
Op 23 oktober 1968 werd de kerk weer in gebruik
genomen. Gedurende de restauratie werd er in
verenigingsgebouw Irene gekerkt. De totale kosten
bedroegen Hfl 900.000,-

De kerk werd niet alleen constructief gerestaureerd,
ook het interieur had de nodige veranderingen
ondergaan. Zo werd de preekstoel verplaatst, de
125 banken verhuisden van het koorgedeelte naar
het schip van de kerk en de zuidbeuk werd als
open ruimte bij de kerk getrokken.

Sinds 1570 worden de kleuren van het kerkelijk jaar in de kerk gebruikt. Aanvankelijk alleen in de Rooms
Katholieke kerk maar steeds vaker ook in Protestantse kerken, bij ons ook al tientallen jaren.
De predikant draagt zijn stola in de kleur die aan de beurt is en in de kerk ligt het kleed op de tafel in het
koor, met daarop de oude bijbel uit 1756 met koperen sloten.
U kunt de kleuren van de zondagen ook terugvinden in het wandkleed in de kerk, indertijd gemaakt door de
leden van het handwerkgilde.
In 2010 hebben we nieuwe liturgische kleden ( antipendia ) in de kerk gekregen.
Door een royale gift en een potje dat er nog was, konden we de kleden aanschaffen.
Er zijn vier kleden in de hoofd kleuren van het kerkelijk jaar, allemaal verschillend geborduurd.
De betekenis van de kleuren is als volgt:
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Groen, de kleur van de natuur in de zomer,
van de hoop op de komende grote zomer, ook
de kleur van Gods barmhartigheid. Te gebruiken
op alle overige zondagen in de tijd van Pinksteren
tot Advent;

Paars, de kleur van ingetogenheid en voorbereiding,
die gebruiken we dus in de perioden die aan Kerst en
Pasen voorafgaan;

Rood, de kleur van bloed en vuur, de kleur
van de Heilige Geest en van de kerk. Daarom
gebruiken we die op Pinksteren, maar ook op
hervormingsdag, bij bevestiging van nieuwe
leden en bij de inzegening van predikanten en
kerkenraadsleden.

Protestantse Gemeente
van
‘s-Heer Abtskerke
Sinoutskerke

