
Hester Radstake, predikante

Elk jaar vragen we U mee te doen met de 
Actie Kerkbalans. Elk jaar stellen we U de
vraag “Wat is de kerk U waard?” De 
Protestantse Gemeente Oisterwijk wil een 
plek zijn waar mensen – jong en oud – zich 
thuis voelen. In de zondagse erediensten, 
in de ontmoetingen met elkaar, tijdens kringen 
en bijeenkomsten. Ook willen we een plek bieden voor mensen bij 
bijzondere gebeurtenissen in het leven – geboorte, doop, trouw en 
rouw. Dat is U toch ook wat waard!

Levi van Triet

   Ik vind dat er leuke dingen gedaan worden in 
    de Kindernevendienst! Het gaat over de bijbel 
     en wat er in de kerk gebeurt.  Het verhaal 
      komt tot leven en dan gaan we daar iets over 
       maken of mee doen.  Het koekje na de 
        kerkdienst is altijd erg lekker!

Cor de Leur

Waarom ik geloof? Wetenschap draagt 
maar een fractie bij aan onze kennis. 
Wij mensen bestaan temidden van vragen. 
Waarom is er het tijdloze LEVEN? Waar 
komt liefde vandaan? Zelfs over 
zwaartekracht en elektromagnetisme 
valt er nog veel te vragen. Geloven in God 
betekent voor mij dat ik in het aardse leven aan een verwachting 
(wat mij betreft zelfs een zekerheid) vasthoud voor mijn toekomst 
en dat is een anker in vóór- en tegenspoed.

Annette van Cappellen, kerkelijk werker

Intussen ben ik al ruim een jaar aan het werk 
in onze gemeente. In het afgelopen jaar heb ik
veel mensen ontmoet en overal ben ik heel 
gastvrij en warm ontvangen. Ik heb ervaren 
dat we met elkaar een gastvrije gemeenschap
vormen waarin men aandacht heeft voor 
elkaar, een gemeente waarin ik me thuis voel. 
De prachtige kerk is voor mij een plaats waar ik tot rust en 
bezinning kan komen. Het is belangrijk dat zo’n warme gemeente 
kan blijven bestaan. Daarom is meedoen aan de Actie kerkbalans 
van groot belang.

Patrick Ooms

     Onze gemeente biedt veel voor jong en oud. 
    Ik probeer ook daarin mijn steentje bij te 
  dragen. Het samen Kerk zijn, in de 
  zondagsdienst en daar buiten, spreekt mij erg
                      aan. Daarbij voel ik mij altijd erg welkom en 
                    thuis in deze gemeente.

Ton Groenewegen

Al vele jaren kom ik  regelmatig naar
de Zondag-diensten in ons
Lodewijkskerkje in Oisterwijk.
 
Een hartelijke en gastvrije gemeente,
die altijd voor je klaar staat, 
ook als het soms iets minder gaat.
Hierdoor raak je betrokken en word je vanzelf enthousiast, het 
omzien naar elkaar en het blijven (op)bouwen aan de gemeente 
van Christus spreken mij dan ook erg aan . 
 
Een plaats waar je mag zijn wie je bent en wetende dat je altijd van 
harte welkom zal zijn.

Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a.

Dit is een folder van de Protestantse Gemeente 
Oisterwijk c.a., in het kader van de Actie Kerkbalans 
2014. In deze folder vindt U een overzicht van waar we 
als gemeente voor staan, wat we doen en waarom uw 
bijdrage hard nodig is voor de lokale gemeente.

Wat is  de kerk u waard?
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www.protestantsekerk-oisterwijk.nl



Kerkdiensten

• elke zondagmorgen
• Taizé-vespers
• bijzondere diensten: 

oogst - kerst - jong en oud
• doop - huwelijk - uitvaart

Jeugd en jongeren

• kindernevendienst
• crèche
• jeugdkerk 2.0
• kerk op schoot

Diaconale projecten
• verder weg: Arab Educational Institute
• dichtbij: Vuurhaard, voedselbank
• stichting De Vrolijkheid

Ontmoetingen

• gezamenlijke maaltijden
• gespreksgroep 20-35
• kringen
• ouderen koffiemorgens

Pastoraat
• huisbezoeken
• groothuisbezoeken
• rouwverwerking

“Waar we voor staan als gemeenschap wordt ook zichtbaar 
in wat we doen. Ons pas gerestaureerde, monumentale kerkje 
vormt daarbij het middelpunt. Iedereen is welkom; om 
deelgenoot te zijn, om eigen accenten te leggen. 
Hieronder vindt U een selectie uit wat er gebeurt.”

Wij willen als Protestantse gemeente Oisterwijk c.a. een open 
geloofsgemeenschap zijn.
Een gemeenschap

De gemeente

waar mensen zich aangesproken mogen voelen

door hun geloof

waarin we omzien naar elkaar en naar anderen

waarin bemoediging en steun kan worden

ervaren bij kleine en grote levensvragen

waarin er ruimte en respect is voor eenieder

van en voor mensen uit Oisterwijk, Moergestel,

Berkel-Enschot, Udenhout, Haaren en omgeving

die zich deel weet van het grotere geheel van

de Protestantse Kerk in Nederland

Kerkelijk werker € 13.000,00
De kerkenraad heeft besloten de kerkelijk werker voor drie jaar
uit de reserve te betalen.

Baten
Opbrengst bijdragen Kerkbalans
Collectes
Totaal

Lopende uitgaven
Dominee, gastpredikanten en activiteiten
Administratie en beheer
Noodzakelijke afdracht collectes
Onvoorzien
Totaal

€ 80.000,00
€ 7.700,00

€ 87.700,00

€ 62.900,00
€ 15.100,00
€ 6.400,00
€ 3.300,00

€ 87.700,00

de gemeente geen overheidssubsidie ontvangt

de opbrengst van Kerkbalans vrijwel geheel voor de lokale

gemeente en het lokale kerkgebouw bestemd is

de kerk uit 1810 een rijksmonument is. Het klein onderhoud

wordt mede uit Kerkbalans betaald, de grote restauratie in 2013

niet. Daarvoor is een aparte begroting gemaakt en zijn 

afzonderlijk gelden geworven, 

zie www.protestantsekerk-oisterwijk.nl/renovatie.

het vele vrijwilligerswerk helpt om de kosten te beperken. Meer

dan 100 mensen zetten zich belangeloos in voor de gemeente.

een zondagsdienst ongeveer 7 euro per persoon kost (voor

berekening zie de website)

er naast de predikante ook een kerkelijk werker is, voor

persoonlijke contacten

Wist u dat...

Met hart en ziel

Geloof  Hoop  Liefde

Omzien naar elkaar

De Protestantse Gemeente Oisterwijk c.a. is voor het grootste deel van 
haar inkomsten afhankelijk van giften en vrijwillige bijdragen. 
De kerkrentmeesters zorgen ervoor dat het geld goed en zorgvuldig   
        wordt beheerd en besteed. 
        In deze folder willen wij U inzicht
        geven in waar de gemeente haar geld
        aan uitgeeft. 
        We hopen dat ook U een financiële   
        bijdrage wilt geven om de kerkelijke
        activiteiten mogelijk te blijven maken.

Waarom uw bijdrage telt Wat is de kerk u waard?

Hoe kan ik geven?

Toezegging + Automatische incasso (NIEUW)
U vult de toezegging (en het machtigingsformulier) in. Dit is 
voor U de makkelijkste manier om te doneren. Voor de 
gemeente brengt de betaalwijze volgens automatische incasso 
de minste kosten met zich mee.

Toezegging + Acceptgiro
Op het toezeggingsformulier vult U het aantal malen in dat u 
per jaar een donatie wilt doen. U ontvangt het door U aange-
geven aantal keren een acceptgiro.

Toezegging + Zelf overschrijven
U maakt zelf op de door U aangegeven momenten het 
toegezegde bedrag over op rekeningnummer: 
NL38FVLB0635810859 (SKG) t.n.v. CvK Protestantse Gemeente 
Oisterwijk c.a.

Contact
Contact met de gemeente? 

    Bezoek de website 

    protestantsekerk-oisterwijk.nl

    stuur een e-mail naar 

    info@protestantsekerk-oisterwijk.nl

    of bel 013-5282175

Informatie over Kerkbalans? 

Stuur een e-mail naar 
kerkrentmeesters@protestantsekerk-
oisterwijk.nl of bel 013-5333059.

Veel mensen vragen zich af wat voor bijdrage van hen wordt verwa-
cht. Vroeger werd vaak als richtlijn gegeven om 1,5% of meer van 
het jaarinkomen te schenken. Tegenwoordig hangt hoeveel u geeft 
sterk af van uw persoonlijke situatie. 

Niemand is verplicht om aan de kerk bij te dragen. Zonder giften 
kan de gemeente echter niet bestaan.


