
 
 
 
 

 

KERKBALANS 2022 - Geef vandaag voor de Kerk van morgen 
 
Wat betekent de kerk voor u? Dat is best een spannende vraag. Ook als u geen regelmatige 
bezoeker bent, kan de kerk een plek van betekenis voor u zijn. U ontvangt deze brief als lid van de 
Protestantse gemeente DEO. We hopen dat u zich met de gemeente verbonden voelt. 
 
Al generaties lang is de kerk voor velen van grote betekenis. In de kerk wordt gebeden, gezongen, 
getrouwd, en gevierd. Mensen komen samen om hun geloof, hun vragen en hun levenservaringen 
te delen en om te bidden voor elkaar en de wereld. Dat geeft een bijzondere band.  
De kerk wil een gastvrije plek zijn waar mensen  met levensvragen terecht kunnen en waar ook  
jonge mensen zich thuis voelen. Samen willen we ons leven delen met God en met elkaar. Door 
vandaag te geven, kan de kerk ook morgen doen waar ze al eeuwenlang voor staat.  
 
Om ook in de toekomst samen te blijven komen en van betekenis te blijven in onze dorpen  
vragen we u om uw vrijwillige bijdrage via actie Kerkbalans. Samen kunnen we zo  
het onderhoud van ons kerkgebouw, het salaris van onze predikant en het  
“omzien naar elkaar” blijven betalen. 
 
We hopen dat 2022 een jaar van nieuwe kansen wordt. We mogen  
ons geborgen weten in Gods liefde en trouw.  
Door zijn Geest kunnen we met elkaar van onze protestantse  
gemeente een inspiratiebron maken voor onze dorpen en omgeving. 
 
Financieel 
Om de kerk in Driewegen voor onze dorpen te behouden vragen we u mee te doen aan actie 
Kerkbalans. In 2021 hebben we samen € 13.146 opgebracht waarvoor onze hartelijke dank! 
Aan de achterzijde van deze brief vindt u de begroting voor 2022. 
 
Bij deze brief is een antwoordkaart bijgevoegd. U kunt hierop aangeven welk bedrag u voor het jaar 
2022 in één keer of in termijnen wilt bijdragen aan de kerk. De antwoordkaart kunt u in de 
collectebus in de kerk doen of brengen/sturen naar Tonni Krijger, Paulushoekseweg 5, 4438NG 
Driewegen of een van de andere kerkenraadsleden.  
Mailen kan ook naar: tonnikrijger@zeelandnet.nl. 
 
U kunt uw giften overmaken op het bankrekeningnummer van onze gemeente: 
 NL37RABO 0315 2536 57 ten name van de Protestantse Gemeente DEO te Driewegen onder 
vermelding van: KERKBALANS 2022.  Wij danken u alvast heel hartelijk voor uw bijdrage! 
 
Kijkt u ook eens op onze website www.pkndeo.nl voor meer informatie over onze kerkdiensten en 
activiteiten. 
 
Met hartelijke groet namens de kerkenraad en het college van kerkrentmeesters van de 
Protestantse gemeente Driewegen-Ellewoutsdijk-Ovezande 
Jaap de Graaf, voorzitter kerkenraad 
Tonni Krijger, voorzitter college van kerkrentmeesters 
 
 

PROTESTANTSE GEMEENTE 
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Kerkgebouw: Van Tilburghstraat 27  
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BEGROTING 2022 - PKN DEO 
 

 
Baten: 

Baten onroerende zaken  €  28.000 
Rentebaten    €    2.000 
Bijdragen levend geld   €  18.000 
Subsidies    €    4.400 
Tekort     €  60.500 
 
Saldo     € 112.900 
 
 
Lasten: 

Lasten kerkgebouw   €  35.300 
Lasten overige onroerende zaken €  11.700 
Pastoraatkosten   €  54.000 
Lasten kerkdiensten   €    1.800 
Bijdragen aan andere organen €    3.700 
Vergoedingen    €    1.800 
Kosten beheer en administratie €    4.300 
Interest- en bankkosten  €       300 
 
Saldo     € 112.900 


