
Rotterdam, januari 2023

Geacht gemeentelid,

De Lutherse Gemeente Rotterdam staat niet stil. Elke zondag gaan de kerkdeuren open voor de
eredienst. Er vinden doordeweeks kringen en maaltijden plaats. De Andreaskerk biedt voor velen een
geestelijk thuis. We kijken ook naar de toekomst. Op een bijeenkomst vorige maand over het profiel
van een nieuwe predikant of kerkelijk werker - omdat onze huidige predikant voor de helft elders aan
de slag gaat - spraken gemeenteleden zich uit over wat nodig is. De gemeente wil zich meer richten
op jongvolwassenen (twintigers, dertigers, veertigers). Ook willen we beter aansluiten op de
belevingswereld van kinderen door het verder ontwikkelen van de kinderkerk. We willen voor nieuwe
mensen vindbaar zijn en op andere momenten, bijvoorbeeld in nieuwe vormen van vieringen. Nieuwe
initiatieven kunnen alleen worden ontplooid in een gemeente met een stevige (financiële) basis.

Hartelijk dank aan iedereen die in het afgelopen jaar heeft bijgedragen aan Kerkbalans. Uw bijdrage
was hard nodig om alle rekeningen te kunnen betalen. Met een inflatiecijfer van 10 procent wordt ook
voor de kerk alles duurder. Van de koffie tot salarissen. Daarnaast slaan de gestegen energiekosten
een gat in onze uitgaven. We hebben in de afgelopen periode de nodige maatregelen genomen om
energiekosten te besparen en onder meer de thermostaat in de kerk verder verlaagd. Wanneer u het
wat frisser heeft in de kerk is dat dus niet vreemd. Gelukkig is het voorjaar in aantocht.

Als kerk willen we ook in de toekomst een plek zijn waar iedereen terecht kan. Als plek om het geloof
te vieren en elkaar te ontmoeten. Dit is alleen mogelijk wanneer we met elkaar voldoende opbrengen.
Daarom vragen wij u als lid van de Andreaskerk ook dit jaar weer om een financiële bijdrage.

Op de achterkant van deze brief ziet u een korte weergave van de inkomsten en uitgaven in 2023.
Dan ziet u ook dat we een tekort voor dit jaar hebben. Hoewel we zuinig met het geld omgaan komt er
te weinig geld binnen om alle uitgaven te kunnen doen. Om als gemeente met een eigen kerkgebouw,
dominee en organist te blijven voortbestaan hebben we meer bijdragen van leden nodig. We
ontvangen voor Kerkbalans bijdragen van gemeenteleden van 30 tot 3000 euro per jaar. Om de
uitgaven te kunnen dekken is er van ieder gemeentelid gemiddeld 40 euro per maand nodig. Wij zijn
ons ervan bewust dat niet iedereen dit kan betalen. De keuze voor het bedrag is daarom aan u.

Met uw bijdrage maakt u het voortbestaan van de Andreaskerk mogelijk. Door het invullen en opsturen
van het formulier (zie achterzijde van deze brief) kunt u uw financiële toezegging bevestigen. U kunt
het formulier ook digitaal invullen via www.luthersrotterdam.nl/kerkbalans

Uw bijdrage kunt u overmaken op rekening: NL25 INGB 0000 047682 t.n.v. Kerkbeheer ELG
Rotterdam onder vermelding van ‘Kerkbalans 2023’. Omdat de kerk een ANBI-status heeft kunt u
de donaties van uw belastbaar inkomen aftrekken.

Wij zien uw toezegging met vertrouwen tegemoet. Neem voor vragen of advies gerust contact met mij
op via onderstaande gegevens.

Namens het college van Kerkrentmeesters,

Jeroen van Velzen

E-mail: jjwvanvelzen@gmail.com

Heer Vrankestraat 51 | 3036 LB  Rotterdam



Verkorte begroting 2023

Opbrengsten en Baten Uitgaven en Kosten

Opbrengsten uit verhuur 25.000
Kosten kerkelijke gebouwen

(inclusief energiekosten) 52.555

Opbrengsten uit beleggingen 20.000 Afschrijvingen onroerende zaken 720

Opbrengsten levend geld
(kerkbalans, collecte, giften) 40.000 Predikant 107.765

Opbrengsten uit fondsen 134.000 Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 3.000

Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 3.750

Koster en organist 46.800

Kosten beheer, administratie en archief 11.500

Rentelasten/bankkosten 500

Totaal baten 219.000 Totaal lasten 226.590

Tekort -7.590

Antwoordformulier
kerkelijke bijdrage
Andreaskerk Rotterdam

Mijn toezegging in 2023
Ik vind het belangrijk dat de Andreaskerk blijft
voortbestaan. Daarom:

□ geef ik iedere maand / kwartaal / jaar
een bedrag van € _______________

□ ondersteun ik met hetzelfde bedrag
als vorig jaar.

Mijn betaling
Betaal uw bijdrage door het bedrag over te
maken op IBAN NL25 INGB 0000 047682 t.n.v.
Kerkbeheer ELG Rotterdam onder vermelding
van ‘Kerkbalans 2023’.

Wilt u dit formulier invullen en retourneren aan:

Evangelisch-Lutherse Gemeente Rotterdam
College van Kerkrentmeesters
Heer Vrankestraat 51
3036 LB Rotterdam

Bijdrage voor
Evangelisch-Lutherse Gemeente Rotterdam
IBAN: NL25 INGB 0000 047682

Mijn gegevens

Naam _________________________________

Adres _________________________________

Plaats _________________________________

E-mail _________________________________

Datum _________________________________

Handtekening ___________________________

Tip: maak voor uw eigen administratie een
kopie of noteer uw toezegging.

U kunt deze gegevens ook aanleveren via:
www.luthersrotterdam.nl/kerkbalans of een kopie
per e-mail sturen naar jjwvanvelzen@gmail.com


