
 

 

Kerkbalans 2023 

In de begroting 2023 zijn geen bijzondere beleidswijzigingen doorgevoerd. De 

belangrijkste uitgaven, die wij jaarlijks als kerkgemeenschap moeten dragen, zijn 

de kosten voor het traktement van de predikant, de kosten van het in standhou-

den van het kerkgebouw, Ons Huis en de pastorie, de verplichte afdrachten aan 

de PKN en de kosten voor het houden van onze erediensten en allerlei andere 

activiteiten. 

De totale inkomsten voor 2023 zijn begroot op € 185.500,-- ervan uitgaande dat u 

tenminste hetzelfde bijdraagt als vorig jaar. De totale uitgaven zijn begroot op      

€ 197.900,--. 

Afgelopen jaar heeft het CVK, bestaande uit 5 personen zich beziggehouden met 

diverse onderwerpen. In 2022 is onder andere uitvoering gegeven aan het ver-

lichtingsplan van ons Huis. Daarnaast hebben we de nodige aanpassingen ge-

daan voor het streaming en websitegebeuren. 

Voor 2023 gaan we op zoek naar een nieuwe predikant en zal er het nodige on-

derhoud, met name schilderwerkzaamheden aan Ons Huis op de agenda staan.  

Ook staat het bewaken van de energiekosten hoog bij ons in het vaandel. 

 

Dankzij de fiscale mogelijkheden, welke vanaf 2015 zijn ingegaan, kunt u meer 

gaan bijdragen, zonder dat u dat meer kost! Een aantal gemeenteleden heeft de 

afgelopen jaren al gebruik gemaakt van deze fiscale mogelijkheden en wij hopen 

van harte, dat in 2023 een nog grotere groep van onze gemeenschap hun vrijwil-

lige bijdrage willen vastleggen in de vorm van een periodieke gift. 

Wilt u over dit onderwerp meer informatie, dan verwijzen wij u naar onze website: 

www.pkn.kerkenzevenaar.nl  

 

De volledige begroting 2023 , waarin dit jaar de begroting van de begraafplaats is 

geïntegreerd liggen ter inzage bij de penningmeester van het College van Kerk-

rentmeesters, de heer H. Terwisscha, De Beemd 3. Een samenvatting is te lezen 

op onze website. 



 

                                  Het thema van dit kerkseizoen is  

  ‘Aan Tafel’. Een mooi thema omdat de tafel 

  symbool kan staan voor bijna alles waar we 

 ons als kerk mee bezighouden. De tafel is een 

plek van verbinding, waar mensen elkaar ontmoeten, met elkaar delen, 

goede gesprekken hebben. Ook veel bijbelverhalen hebben te maken 

met samen eten, delen van het leven en van wat God ons geeft, en ont-

moeten.  

 

Ook in deze Kerkbalans folder staan tafels centraal. Zo kunt u lezen over 

een pastorale ontmoeting rond de keukentafel en over de tafels in Ons 

Huis, waar we allerlei maatschappelijke en kerkelijke groepen ontvan-

gen. Natuurlijk is er ook aandacht voor de tafel die voorin de kerk staat, 

waar we iedere zondag aanschuiven om samen te luisteren, te bidden 

en te delen. Het is een tafel die ons wil verbinden met onszelf, met el-

kaar, met de wereld en met God.  

 

Als predikant heb ik bijna 10 jaar met u aan tafel mogen zitten. Bedankt 

voor alle ontmoetingen en alles wat we hebben gedeeld. Wat hebben we 

als kerk veel kunnen betekenen voor elkaar en voor Zevenaar. Van 

geestelijk voedsel tot praktische hulp, van koffiemoment tot evenement. 

Ik ben trots daar deel van uit te hebben gemaakt. Vaak was ik onder de 

indruk van de toewijding,  de inzet en gulle bijdrage in welke vorm dan 

ook van zoveel mensen. Als u dit leest heb ik al officieel afscheid geno-

men, maar nog een laatste afscheidsgroet als predikant van Zevenaar: 

Het ga jullie goed! 

ds. Alle Jonkman  

Aan Tafel in ‘Ons Huis’ 

Aan tafel was dit jaar het thema van de startzondag. In Ons Huis 

zitten we vaak aan tafel. Dit is meer dan alleen eten. Veel mensen 

schuiven bij ons aan voor allerlei activiteiten variërend van sport en 

spel tot bloemschikken en je verjaardag vieren. Ook weten inmid-

dels bedrijven ons te vinden voor een vergadering, cursus of scho-

ling. Regelmatig verzorgen wij daar ook de catering voor. Uiteraard 

vinden er ook veel kerkelijke activiteiten plaats. Zoals vergaderin-

gen, bijeenkomsten georganiseerd door IBO, koor OSB repetities en 

het eetcafé. Samen eten is zoveel gezelliger dan alleen! Elkaar bij-

praten over de laatste nieuwtjes en ondertussen samen eten. Onze 

vrijwilligers van het eetcafé  maken met veel plezier de maaltijd 

voor de mensen klaar. 

In Ons Huis doen we samen met onze vrijwilligers ons best om een 

plek te zijn waar je je vrij voelt om te zijn wie je bent. Kortom een 

welkom Ons Huis! 

We hopen dat we een stukje verbinding kunnen zijn tussen kerk en 

maatschappij en zo iets toe kunnen voegen. 

 

Celesta en Yvonne (beheerders Ons Huis) 

Aan Tafel thuis 

Tijdens pastorale bezoeken zit je vaak samen aan tafel. Nee, niet aan 

de maaltijd. Samen in gesprek. Aan tafel wordt het meeste gedeeld en 

dat geldt ook voor het pastoraat. Aan tafel worden de laatste nieuwtjes 

uitgewisseld en worden de kleine, maar o zo belangrijke dagelijkse we-

tenswaardigheden gedeeld. Maar ook de zorgen worden met elkaar ge-

deeld. Dit lukt altijd het beste aan de keukentafel. 

En ik kan u zeggen dat er veel zorgen zijn om te delen en naar te luis-

teren. En juist dat doet soms zo goed om te weten dat er een luiste-

rend oor is die jouw problemen en zorgen aanhoort. Niet dat er altijd 

een oplossing is. Maar ook hier geldt, gedeelde smart is halve smart. 

Het is dan ook fijn om te horen dat zoveel leden van onze gemeente 

naar elkaar omzien en oor hebben voor elkaar. Soms zomaar op straat 

of in de supermarkt. Maar ook vaak aan tafel met een kop koffie erbij. 

Met een luisterend oor voor de ander. Ik kan alleen maar zeggen dat 

het goed doet om te weten de ander te mogen uitnodigen aan je tafel 

om te delen. Zo is de gemeente eigenlijk één grote tafel waaraan ge-

deeld wordt, waar gehuild wordt, waar gelachen wordt. Zo heeft de 

Schepper ons bedoeld. Levend en delend met elkaar tot eer van Zijn 

heilige naam. 

Aan tafel in de kerk  

Zondagochtend, het licht schijnt door een kier van het gordijn naar binnen. We starten 
met ons ochtendritueel en even later gaan we op weg naar de kerk. Welke dominee is 
er vandaag? Wie bespeelt het orgel? Is er vandaag avondmaal? Al lopend beseffen we 
dat er heel wat komt kijken om alles te regelen en te organiseren. Gelukkig is daar een 
werkgroep eredienst. Zij regelen alles wat met de vieringen in de kerk te maken heeft.  
 
Aangekomen bij de kerk worden we hartelijk welkom geheten en horen we de klanken 
van het orgel al. We zoeken een plekje in de kerkbank en begroeten diverse mensen 
die aanschuiven in de bank. Volgens het rooster gaat onze eigen predikant voor en vie-
ren we samen het Heilig Avondmaal. Voor velen een mooi ritueel om samen brood en 
wijn te delen en ruimte te maken voor bezinning. 
 
Terugkomend op de werkgroep eredienst merken we wat en hoe zij er voor zorgen om 
de kerkdiensten  mogelijk te maken, tradities te behouden maar ook nieuwe vormen te 
introduceren. Het valt niet altijd mee om het kerkrooster voor het komende jaar rond te 
krijgen. Tijdens de vergaderingen van de werkgroep worden de diensten geëvalueerd 
en wordt er gekeken naar de gewenste beleving, geluiden vanuit de gemeente en 
vooruit gekeken naar de komende vieringen. Naast het kerkrooster zijn daar natuurlijk 
de speciale feestdagen, de mensen die de beamer bedienen en presentaties maken. 
Contact onderhouden met gastpredikanten . Zo zorgen ze ervoor om voor iedereen de 
kerkdiensten toegankelijk te maken. 
 
Vandaag is er naast een mooi gedekte tafel ook een liturgische bloemschikking afge-
stemd op het thema wat van toepassing is. We beleven een mooie, inspirerende dienst 
en het kopje koffie na afloop smaakt heerlijk. We praten nog wat na over de dienst en 
keren weer terug naar huis. 
 
Gerie Schaap (werkgroep Eredienst) 

Al 30 jaar in “balans”. 

Onderweg naar Hiekje de Vries met in de kofferbak van de auto, twee 

kleurrijke schilderijen, die de wanden van Ons Huis hebben gesierd, mij-

mer ik over creativiteit en de kunst van het  balanceren.  Eenmaal in het 

ruime huis, zittend tegenover haar aan het grote bureau, gaat het over de  

actie Kerkbalans, waar Hiekje al zoveel jaren haar ziel en zaligheid in 

steekt, maar ook over de afleiding en balans , die ze vindt in het schil-

deren. “Toen de kinderen jong waren”, vertelde ze,  ”en ik weer in mijn 

atelier zat, vergat ik ze ’s avonds nog weleens en dan lagen ze  veel te 

laat op bed”. Hiekje, goedlachs en een echte spraakwaterval, kan daar 

relativerend over praten. Als ik begin over haar grote inzet voor kerkba-

lans wuift ze dat als niet belangrijk weg. Ze vindt het niet zo nodig in de 

schijnwerper te worden gezet. 

 Het was Jack Brouwer, destijds voorzitter van de kerkvoogdij  zoals het 

orgaan  toen heette (nu College van Kerkrentmeesters), die haar in 1992 

erbij vroeg. Vanuit haar werk als financieel secretaresse   had Hiekje de 

kunde en de affiniteit en dat heeft zich bewezen in die 30 jaar. Naast de 

zitting in  het college vormt het kerkbalanswerk de hoofdmoot.  

 

In januari begint de werving middels de uitnodigende brochure. Dan ko-

men de  wijkcoördinatoren in het geweer voor de bezorging en het opha-

len van de toezeggingen.  Het verwerken, vroeger nog met de kaartenbak, 

gaat nu allemaal digitaal. Echter het blijft een grote klus. Na een aantal 

jaren ondersteuning van Harm Dijkstra,  is nu  Henk, haar man, stand-by.  

 

De jarenlange ervaring maakt dat Hiekje goed zicht heeft op de ins en 

outs  van onze kerkgemeenschap. Dat blijkt als ze zegt:  “Wat iemand be-

taalt, heeft minder te maken met de hoogte van het  inkomen maar meer 

met  de betrokkenheid.” Op mijn vraag hoe de toekomst eruit ziet rea-

geert ze met :  “Hoelang ik het nog blijf doen, hangt af van de mensen om 

me heen, het daaruit voortvloeiende plezier en de eigen gezondheid”. 

Over in balans zijn gesproken!  

Arend van Maanen 


