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Als Protestantse Gemeente Badhoevedorp-Lijnden hebben we veel vaste uitgaven, bijvoorbeeld voor de 

dominee, de kerkelijk werker, de koster, verwarming en verlichting van de gebouwen en uitgaven voor 

allerlei activiteiten die we doen. Ook maken we kosten voor het onderhoud van de gebouwen en het 

behoorlijk grote terrein er omheen. Juist die vaste kosten en het groot onderhoud aan gebouwen en de 

installaties gaan steeds meer op onze begroting drukken. 

Hier tegenover staan gelukkig inkomsten: uw vrijwillige bijdragen (waarvoor onze dank) en inkomsten 

uit onze bezittingen (rente op geld en inkomsten uit verhuur). 

 

Tot voor kort waren deze uitgaven en inkomsten redelijk in evenwicht, echter….. 

- Nemen de inkomsten uit vrijwillige bijdragen jaarlijks af door het krimpen van onze gemeente. 

- En nemen ook de inkomsten uit onze bezittingen af vanwege de lage rente op de gelden bij de 

bank én verminderde huuropbrengsten vanuit de gebouwen. 

- Gelijktijdig hebben we te maken met onze kosten die vaak vast zijn en weinig flexibiliteit 

kennen.  

 

Dat betekent dat we op dit moment ons spaargeld aan het opmaken zijn. En dat willen we het liefst 

zo lang mogelijk uitstellen en/of uitsmeren. 

Maar dan moeten we wel proberen om aan de ene kant minder uit te geven, als dat mogelijk is en aan 

de andere kant elke mogelijkheid om extra inkomsten voor de kerk te genereren moeten onderzoeken 

en….als het haalbaar is, omzetten in daden! 

 

DAAROM VRAGEN WIJ UW HULP om ideeën te bedenken om meer inkomsten te genereren voor onze 

kerk. Dat kan op allerlei manieren.. Denk er op los, alleen of als groep mag ook natuurlijk. Denk niet te 

snel dat u niets aan ideeën kunt bijdragen! We hebben allemaal wel onze contacten waarbij we met 

elkaar veel meer weten dan we vaak denken. 

Kent u bijvoorbeeld een vereniging die een oefenruimte zoekt? Of een bedrijf of instelling die een 

vergaderruimte of een vaste uitvalsbasis zoekt voor het werk? Of kent u op een andere manier 

instellingen, bedrijven, privé personen die regelmatig, vast of incidenteel ruimte zoeken? Of kent u 

mensen die goedkoop of gratis klussen voor de kerk kunnen doen? 

 

Schroom niet om uw ideeën met ons te delen. Ideeën die u ons aanreikt kunnen wij dan verder 

onderzoeken op haalbaarheid en zo mogelijk daarna omzetten in DADEN. Daarom het verzoek om uw 

ideeën en gedachten schriftelijk, mondeling, via de mail of via onderstaand formulier aan ons te sturen 

of door te geven, graag uiterlijk 31 maart. Wij zullen die ideeën dan verder onderzoeken en zo mogelijk 

onderbouwen. De kerkenraad kan dan beslissen of en zo ja, hoe we die ideeën kunnen omzetten in 

acties.  

 

Op die manier kunnen we allemaal een steentje bijdragen aan mogelijkheden om de inkomsten van 

ONZE kerk te verhogen. Daar hebben we dan allemaal profijt van!!! 

 

Hartelijk dank voor uw medewerking, 

UW kerkenraad.
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IK HEB EEN IDEE VOOR EXTRA INKOMSTEN VOOR DE PELGRIMSGEMEENTE 

BADHOEVEDORP-LIJNDEN. 

Inleveren: offerblok achter in de kerk of Havikstraat 5 (brievenbus bij kerk); 

  h.jonker.sr@kpnmail.nl of jacobendiana@gmail.com  

 

Naam:       Telefoonnummer: 

 

Adres:       Email: 

 

 

MIJN IDEE IS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IK KAN DIT IDEE WEL/NIET VERDER MONDELING/SCHRIFTELIJK TOELICHTEN.* 

 

VOOR VERDERE INFORMATIE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET: 
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