Op het hierbij gevoegde toezeggingsformulier kunt u aangeven welk bedrag u voor 2017 wilt
geven en of u dit bedrag in één keer of in termijnen overmaakt. Uw antwoord op Kerkbalans
2017 zien wij met belangstelling tegemoet.
Namens het college van kerkrentmeesters,
A.D. Feijtel, voorzitter
A. Leenhouts, secretaris

Overige gegevens
Adres kerkelijk bureau:
“Vredeskerk”,
ds. W.H. van der Vegtplein 2, 4461 NC Goes
Correspondentieadres:
Postbus 2003, 4460 MA Goes
E-mail : kerkbalans@protestantsgoes.nl
Website: www.protestantsgoes.nl
Telefoon: 0113-216381
Coördinator vrijwillige bijdragen:
C.W. Padmos, telefoon: 0113-250493
cwpadmos@zeelandnet.nl
Rekeningnummer NL22FVLB0226118649
t.n.v. “Protestantse gemeente Goes Vrijwillige bijdragen”
Uitsluitend voor het overmaken van vrijwillige bijdragen.

MIJN KERK
VERBINDT
Belastingaftrek
Uw bijdrage aan Kerkbalans komt in aanmerking voor belastingaftrek: als u meer dan 1% van
uw verzamelinkomen en tevens meer dan € 60 aan giften per jaar uitgeeft, is het meerdere
tot maximaal 10% van het verzamelinkomen aftrekbaar. Als u ervoor kiest uw bijdrage
gedurende vijf jaar vast te leggen, is zelfs het gehele bedrag aftrekbaar. Dit hoeft tegenwoordig niet meer notarieel vastgelegd te worden, maar u kunt hiervoor een schriftelijke overeenkomst opstellen met de kerk. Meer informatie vindt u op www.kerkbalans.nl

MIJN KERK
IN BALANS

We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de
generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en
verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds
vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt.
Geef aan die verbinding. Geef aan Kerkbalans.

Protestantse Gemeente te Goes: vol vertrouwen verder,
Een paar jaar terug begonnen we aan de vernieuwing van onze gemeente. Om te komen
tot een levende en betrokken gemeente met een sluitende begroting zijn we uitgegaan van
het rapport ‘Inspiratie voor innovatie’. Vorig jaar is de Vredeskerk in gebruik genomen en
de Grote kerk is voorzien van een opstelling met nieuwe prettig zittende stoelen. Sinds april
2015 vinden de kerkdiensten plaats in één kerk: globaal ’s zomers in de Grote kerk en het
koudere deel van het jaar in de Vredeskerk. Deze stap in het leven van onze gemeente was
een hele grote.
Maar nu het zover is, voelt
het goed. Zijn we er dus? Nee,
nog niet. De vernieuwing van
onze gebouwen maakt het
mogelijk om verder te werken
aan het gemeenteleven.
Verdere ontwikkeling van het
pastoraat, jeugdwerk, diaconie
en communicatie met onze
omgeving vragen onze aandacht.
Onze ideeën hierover zijn
opgenomen in een nieuw beleidsplan waarmee we de komende jaren vooruit kunnen. Een
levende en betrokken gemeente heeft oog voor de eigen leden, de eigen omgeving en de
maatschappij waarin ze staat. Om dat te doen en vol te kunnen houden, moet ze geïnspireerd
worden. Dat vindt plaats in de kerkdiensten, tijdens cursussen en kringenwerk, maar ook
gedurende ontmoetingsochtenden en -middagen. Er is b.v. een Samen eten groep en er zijn
Gemeentegroeigroepen. Niet alleen onze drie predikanten en kerkelijk werker, maar ook de
ambtsdragers en vele vrijwilligers maken dit alles mogelijk. Nieuwe talenten blijven welkom!

doeltreffender aankomen. Daarom is mede
vanuit onze gemeente een interkerkelijk
Diaconaal Platform Goes e.o. opgericht.
Gewone aandacht voor elkaar van mens
tot mens en in de eigen buurt blijft
daarnaast altijd nodig. Onze diakenen en
vertrouwenspersonen werken daar hard aan.
De metamorfose van de Vredeskerk met een
toegankelijke tuin erbij mag niet onopgemerkt
aan de omgeving voorbijgaan. De Grote kerk
zou een vergelijkbare rol kunnen spelen in
de stad door deze bijvoorbeeld op zondagmiddag open te stellen. Er zijn ideeën om onze
gemeente en waar ze voor staat op die manier voor het voetlicht te brengen.
In een tijd van ontkerkelijking heeft het zin om ook als kerkgemeenschappen de
samenwerking te zoeken. Met de Vrije Evangelische Gemeente zijn er gemeenschappelijke
middagdiensten. De Raad van Kerken Goes e.o. organiseert oecumenische diensten. En met
verschillende kerken organiseren we onder meer de open luchtdienst en de lichtjestocht.
Maar in PKN-verband werken we ook samen met Kloetinge, ’s-Heer Hendrikskinderen en
Wilhelminadorp.
Hieronder ziet u waar het geld vandaan komt en waar het naar toe gaat.
Inkomsten € 429.800

Uitgaven € 491.100

Om onze verantwoordelijkheid voor een duurzame leefomgeving vorm te geven, hebben we
ons aangesloten bij het netwerk van de Groene Kerk . De Vredeskerk is nu van zonnepanelen
voorzien en zo proberen we jaarlijks een stap verder te zetten.
De jeugd van onze gemeente verdient bijzondere aandacht. Nu ze in de Vredeskerk een eigen
plaatsje hebben gekregen, is er ook nieuw elan ontstaan, maar we zullen wel steeds op zoek
moeten blijven naar wegen om jongeren te boeien en te betrekken bij de kerk. Dat gebeurt in
samenwerking en samenspraak met de ouders.
Eén van de opdrachten van de kerk is om mensen die in nood verkeren te helpen. Door
als diaconieën met elkaar en met gemeentelijke instellingen samen te werken, kan hulp

Geïnteresseerden in de volledige begroting 2017 kunnen een afspraak maken met het kerkelijk
bureau voor inzage.

