Meedenken in de commissie Kerkbalans

Oefening van hoop

Zou je mee willen doen in de commissie Kerkbalans, met die vraag
kwam Els begin oktober bij mij aan de deur. Kerkbalans.... de kerk
van ons dorp, eigenlijk zou ik best wat kunnen doen, maar er zijn al
zo veel andere dingen, die ook leuk zijn. “Ik zal er over nadenken”.

Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.
Ik hoop dat ik in mensen het goede kan zien.
Ik hoop dat ik in deze tijd
tekenen van hoop kan zien.
Ik hoop dat ik niet door wanhoop
overspoeld zal worden.

De kerk, met de toren die scheef staat,
als kind vond ik dat al fascinerend.
Dat kon je vertellen “de kerktoren op
ons dorp staat scheef, echt waar” en
nu hoor ik mijn kinderen dat ook weer
zeggen.
De zondagschool van juf Janny
Minnaard, de ene week in de kerk,
netjes zitten in de banken, de andere
week in Irene, dan werd er ook
geknutseld.
Zondagschool is er niet meer op ons
dorp, maar Ko, Jan en Elise gaan
naar Nisse, daar hebben ze van
2 dorpen samen een leuk groepje
kinderen en krijgen ze wat mee van de verhalen uit de bijbel.
Trouwen in de kerk, kinderen dopen, begraven vanuit de kerk. Ja,
eigenlijk komt die kerk toch iedere keer terug. Het gebouw op het
dorp, waar ook zoveel andere dingen in gedaan worden dan alleen
de zondagse diensten. Het is zeker belangrijk om dit allemaal te
behouden.
En dáárom heb ik gezegd dat ik wel mee wil doen in de commissie
kerkbalans!
Marina
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Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.
Ik hoop dat ik mensen kan aanmoedigen
en verwarmen.
Ik hoop dat ik anderen niet af zal breken
met mijn woorden.
Ik hoop dat ik mild en terughoudend blijf
in mijn oordeel.

Bouwen aan balans
P r o t e s t a n t s e ‘ Jo h a n n e s d e D o p e r ’ k e r k
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Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.
Ik hoop dat ik open kan blijven staan voor anderen.
Ik hoop dat ik kan luisteren
naar het innerlijk van de mens.
Ik hoop dat er iemand is die mij altijd weer steunt.
Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.
Ik wil leven uit vertrouwen en liefde.
Ik wil doorgeven wat opbouwend en hoopgevend is.
Ik hoop op mensen die samen met mij leven
vanuit de goede hoop.

“Bouwen aan balans” heeft dus ook een spirituele dimensie. Balans
heeft ook te maken met onze eigen bestaansgrond. Hoe stevig is
deze, ook in diepere lagen, als er krachten op komen die ook ons uit
balans kunnen trekken?
Geloof en alles wat vroeger moest en niet mocht is voor velen tot
ballast in negatieve zin geworden. Wat hindert werd gaandeweg
overboord gegooid. Als ballast in positieve zin is geloven en
godsvertrouwen bedoeld voor mensen als u en ik.
Ballast is dan bepaald door woorden met het gewicht van troost,
wijsheid, moed, aansporing, liefde, hoop, belofte en zegen.
Zware kost? Nee, maar wel erfenis met gewicht. De kracht van
psalmen, profetie en evangelie, is in staat om ons, iedere keer
opnieuw, “in het lood” te trekken.
“Bouwen aan balans” – bouwen aan innerlijke balans en stabiliteit
in en onder mensen, daar blijf ik mij voor inzetten. Van harte.

Marinus van den Berg
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“Bouwen aan balans”. Dat is een mooi motto. Dan denk ik als eerste
aan een gebouw, waarvan de toren al eeuwen lang wat uit balans is:
de Johannes de Doper kerk op de Ring van ’s Heer Abtskerke. Het is
onze eigen “Zeeuwse toren van Pisa!”
En iets uit het lood blijft deze toren toch
stabiel, ook in de komende tijd. Krachten
in de ondergrond vonden door de eeuwen
heen een eigen balans en stabiliteit.
Met mensen is het niet anders. Ook
wij zoeken, bewust of onbewust, naar
stabiliteit in ons leven. Door allerlei
oorzaken, ervaringen, zoals ziekte,
scheiding, verlies van een geliefde,
werkloosheid, geldzorgen, kan leven uit
balans raken. Welke krachten kunnen dan
zorgen voor het goede tegenwicht? Dat kan
oprechte aandacht zijn en betrokkenheid van anderen. Ik zie dat
om me heen en ik zie het ook als een taak voor mij als dominee.
Een luisterend oor, tijd nemen voor de ander, blijft waardevol in
een tijd waarin de levensverbanden tussen mensen en generaties
onder druk staan. Er moet zoveel, zeker voor nieuwe generaties, aan
studie, werk, relaties, opvoeden, onderhouden van vriendschappen
etc. Ont-moeting, soms in de stilte en ruimte van een eeuwenoude
kerk, kan dan ook van grote waarde zijn.
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De kerk van ons dorp

Tijdens de renovatie van de toren

De zeven rijke jaren

De ﬁnanciën van onze kerk

In ’s-Heer Abtskerke is het goed wonen. Vlak bij Goes, maar toch
zo’n leuk landelijk dorpje. Een mooie kerkring met pittoreske huizen
en een middeleeuwsekerk van ongeveer 700 jaar oud.
Die kerk is gezichtsbepalend voor het dorp waar we wonen. Die kerk
is een beetje van ons allemaal.

Zag het er in de kerk zo uit..........

Het getal zeven is een veel voorkomend getal in de bijbel. Vaak
in de betekenis van volledigheid of volmaaktheid. De commissie
kerkbalans heeft nu al een zevental jaren de brochure in het kader
van de actie Kerkbalans gemaakt. Deze is tot stand gekomen als
alternatief voor de biddag-, en dankdagbrief. Er was destijds behoefte
aan vernieuwing in de wijze van een beroep doen op (ﬁnanciële)
solidariteit.

Laten we samen onze kerk in balans houden!

Je loopt of rijdt er om heen, je bent er misschien wel gedoopt en als
kind heb je er kersfeest gevierd, met of zonder sinaasappel en een
boek als kadootje. Misschien ken je de kerk omdat je oma of opa of
iemand anders die je gekend hebt, van daaruit is begraven.

Sindsdien zijn een zestal commissieleden van september t/m
december actief om een brochure samen te stellen. Deze wordt
volledig in eigen beheer bedacht, geschreven, samengesteld en print
klaar gemaakt. Het bedenken van een jaarthema is een cruciaal
onderdeel en de rode draad van een brochure. Dit gaat lang niet
altijd vanzelf. Er wordt gestreefd om elke uitgave oorspronkelijk,
verrassend en origineel te laten zijn. In tekst, in ondersteunende
foto’s, maar ook in kleur en verdere vormgeving.

Voor anderen is die kerk een plek om regelmatig te komen om te
zingen en te bidden en de bijbelseverhalen te horen.
Die kerk hoort bij het dorp.
De kerkgemeenschap probeert de kerk instand te houden. Niet
alleen voor de mensen die naar de diensten komen maar ook voor
de mensen die meestal alleen de buitenkant zien.
Die buitenkant moet wel onderhouden worden. Dat doen we o.a.
met de opbrengst van de rommelmarkt waar je misschien ook wel
aan mee doet.
Maar dat is niet genoeg om alles te bekostigen. Daarom vragen we
één keer per jaar, iedereen op het dorp, ook jou, om een ﬁnanciële
bijdrage. Op die manier lukt het tot nu wel, maar jouw bijdrage is
ook hard nodig.

De bijeenkomsten van de commissie zijn inspirerend en verrijkend.
Niet alleen vanwege het achterliggende doel; geldwerving voor
het kerkenwerk. De vriendschappelijke contacten, maar ook het
meeleven met elkaars vreugde en verdriet, maken het tot veel meer
dan een redactiecommissie.
Wij hebben, vinden we dan toch zelf, weer een mooie brochure
samengesteld vol unieke wetenswaardigheden. Wij zijn weer
begonnen aan een nieuwe reeks rijke zeven jaren.

En wees er van overtuigd dat je van harte welkom bent, nu of in de
toekomst. Voor een praatje als de kerk toch open is, om te kijken
hoe de binnenkant er uitziet en wat we met dat geld aan onderhoud
gedaan hebben.

Het geeft een goed gevoel om deel uit te maken van een
gemeenschap die elkaar steunt, opbouwt, inspireert en er voor
elkaar is. We hebben een prachtig kerkgebouw waar we elkaar
kunnen ontmoeten. Voor het houden van de eredienst en de
instandhouding van de kerk is veel geld nodig. Er wordt veel
gedaan door vrijwilligers, maar om de inkomsten en de uitgaven in
evenwicht te houden moeten we allemaal onze verantwoordelijkheid
nemen en een bijdrage leveren.
Daarom komen we elk jaar in de maand januari bij u langs met de
vraag om een toezegging te doen voor kerkbalans. Uw ﬁnanciële
bijdrage is van levensbelang om aan de ﬁnanciële verplichtingen
te kunnen blijven voldoen. Uw giften zijn boven een drempel (één
procent van het belastbaar inkomen) aftrekbaar van de belasting.
De jaarlijkse actie kerkbalans kunt u ﬁnancieel ondersteunen
door uw toezegging op de bijgevoegde kaart in te vullen. In het
Trionieuws hebben wij u al gewezen op de mogelijkheid de kerk
te ondersteunen door het afsluiten van een Periodieke schenking.
Deze schenking is volledig aftrekbaar (zonder drempel) van de
belasting als u in een overeenkomst vastlegt, dat u het werk van
de Protestantse Kerk voor minimaal vijf jaar met een vast bedrag
per jaar gaat steunen. De modelovereenkomst, met toelichting is te
vinden op de website www.belastingdienst.nl.
De jaarrekeningen en begrotingen van de kerk zijn op de website
www.kerksheerabtskerke.nl te bekijken.

Draagt u ook een steentje bij? We rekenen op u.
Wie zijn die commissie leden?
Els Voss

Alvast bedankt!

Ronnie Kuijs
Tineke Albrecht

En zeker altijd voor een dienst, met Pasen bijvoorbeeld.
Het ga je goed. We denken aan je.

Marina Mol
Ko Nijsse
Peter van Buuren

meer informatie over de kerk en het kerkgebouw:

Rekeningnummer: NL16 FVLB 0635 8041 74
t.n.v.
Protestantse Gemeente 's-Heer Abtskerke/Sinoutskerke

www.kerksheerabtskerke.nl

kerkrentmeester@kerksheerabtskerke.nl
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