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Samen  bouwen     samen  groeien

gemeenschapgeloven getuigenis

Samen gemeente zijn
We zijn dankbaar dat we in vrijheid 
gemeente in vrijheid mogen zijn:

· Geloven: 
 God eren in de erediensten

· Gemeenschap: 
 elkaar  ontmoeten, waarbij er ruimte  
 is voor jong en oud

· Getuigen: 
 een open kerk zijn waar iedereen  
 welkom is.

Ruimte om te groeien
We kunnen dat doen in ons mooie 
kerkgebouw. Dat gebouw is aan 
groot onderhoud toe. Heel graag 
willen we ons kerkgebouw geschikt 
maken voor de komende 25 jaar. 
Zodat er voor onze gemeente ruimte 
is om te groeien. 

Wat vragen we van u?
Uw betrokkenheid is nodig. We kun-
nen de plannen alleen uitvoeren als 
de u als gemeentelid bereid bent 
hierin te investeren. U kunt dat doen 
door:

· Praktisch te helpen bij de verbou 
 wing

· Te helpen bij het organiseren van  
 acties 

· Geld uit te lenen of te geven

· Uw vaste bijdrage te verhogen. volg de verbouwing op facebook

september 2016

www.tabernakelkerk.nl

TABERNAKELKERK

Bouwen aan verbetering?
Uitnodigend: 
Na de verbouwing ziet onze kerk er 
straks uitnodigender uit. De kerk 
krijgt twee ruime en transparante 
ingangen. De nieuwe ingang komt 
aan de kant van Dok Zuid.

Extra ruimte kerkzaal: 
We passen het podium en de kerk-
zaal aan, waardoor makkelijk extra 
stoelen kunnen opstellen. De zaal is 
dan geschikt voor grote én kleinere 
groepen. De kerkbanken blijven.

Beter klimaat: 
Het klimaat in de kerkzaal wordt 
beter.

Goede verbinding: 
We verbinden boven en beneden 
beter met elkaar. Er komt een bredere 
trap en een lift.

Wij willen u allemaal vragen uiterlijk 
30 september te reageren door het 
antwoordformulier in te vullen en in 
te leveren bij de penningmeester

Meer informatie
Gedetailleerde informatie vindt u 
in het verbouwingsboekje en op de 
website van de kerk: 
www.tabernakelkerk.nl

Flexibele ruimtes: 
Er komt een uitbouw beneden. We 
kunnen de ruimtes daardoor flexibe-
ler gebruiken. 

Betere faciliteiten:
 We krijgen een nieuwe keuken en 
toiletten.

Modernisering: 
De uitstraling van de benedenverdie-
ping wordt lichter en moderner.
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Inhoudsopgave

De gemeente van Christus is “gebouwd op het fundament van de apostelen 
en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. Vanuit hem groeit het 
hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de 
Heer, in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont 
door zijn Geest” (Efeziërs 2: 20-22).

Wat de apostel hier beschrijft is allereerst een geestelijke werkelijkheid, met 
levende stenen die samen het huis van God vormen. Het is dan ook terecht 
dat we in onze kerkdiensten aan deze geestelijke werkelijkheid de meeste 
aandacht geven. Toch mogen we dankbaar zijn dat er ook een letterlijk 
gebouw is, steen voor steen opgebouwd door onze ouders en voor ons als 
gemeente nu beschikbaar. Zo’n gebouw heeft onderhoud nodig en minstens 
eens per generatie een grondige aanpassing aan de eisen van de tijd en de 
situatie van de kerk. We menen dat we nu in die fase gekomen zijn.

Een kernteam voor de verbouwing is voortvarend te werk gegaan en heeft 
de gemeente meer dan eens laten meedenken over de plannen. Die plannen 
hebben nu een concrete vorm die in deze brochure aan u voorgelegd wordt. 
Terecht volstaat het kernteam niet met een peiling door hand opsteken, maar 
vraagt om concrete toezeggingen aan de hand waarvan we kunnen bepalen 
of het draagvlak voldoende is voor de verbouwing. Wat zou het mooi zijn als 
daaruit een duidelijk signaal komt om aan de slag te gaan. We hopen echt dat 
iedereen een serieuze bijdrage wil geven, in overeenstemming met de eigen 
mogelijkheden. In verhouding tot de zusterkerken zijn we in Apeldoorn niet 
duur uit en als ieder zijn steentje bijdraagt moet er veel mogelijk zijn.

We hebben in onze gemeente niet de gewoonte om jaarlijks de fi nanciële 
noodklok te luiden; u geeft wat nodig is. Mijn hoop is dat de oproep die 
nu gedaan wordt een zo duidelijk antwoord krijgt dat we de verbouwing in 
gang kunnen zetten en daarna de focus weer helemaal kunnen leggen op de 
hoofdlijn uit de Bijbel: een gemeente waar geloven, gemeenschap en 
getuigenis hand in hand gaan.

ds. Willem Smouter

Voorwoord



Hoofdstuk 1 verbouwen. waarom?

Doel
Door middel van deze brochure willen wij:
· u nader informeren over de plannen voor de verbouwing van ons 
 kerkgebouw, de Tabernakelkerk;
· uw bereidheid peilen om deze plannen fi nancieel te steunen.

Groei en modernisering
Veel gemeenten worden geconfronteerd met een teruglopend kerkbezoek. In 
de Nederlands Gereformeerde Kerk van Apeldoorn mogen wij ons 
echter verheugen in een al jaren groeiend aantal kerkleden. Dit geeft reden tot 
dankbaarheid. En een reden tot verbouwen. Door de groei in onze gemeente, 
begint ons kerkgebouw enkele knelpunten te vertonen. En bovendien moet 
het worden aangepast aan de eisen van de tijd.

Doel van de verbouwing
Door het uitvoeren van de voorgestelde verbouwing kan het kerkgebouw in al 
zijn functionaliteit weer 20-25 jaar meegaan. Specifi ek:
· krijgt het kerkgebouw een meer uitnodigend karakter,
· ontstaat er meer capaciteit en flexibiliteit in het gebruik van de kerkzaal,
· wordt het klimaat in de kerkzaal verbeterd,
· ontstaat er meer flexibele ruimte in de benedenzaal en worden faciliteiten  
 gemoderniseerd (nieuwe keuken, ruimere toiletten).

Substantiële bijdrage is nodig
De plannen kunnen alleen doorgaan als u een substantiële fi nanciële bijdrage 
levert. Concreet is het nodig dat:
· de Vaste Vrijwillige Bijdragen en collecten met gemiddeld 20% worden  
 verhoogd;
· wij door middel van acties, giften en (renteloze) leningen een bedrag van 
 € 250.000,= opbrengen.

Samen bouwen – Samen groeien
De Kerkenraad en de Commissie van Beheer hebben de taak te zorgen voor 
een passend kerkgebouw, zodat de eredienst op een goede manier kan 
verlopen en er voldoende ruimte is voor andere gemeentelijke activiteiten.
 
Het is onze hartelijke wens dat de Heer Zijn zegen aan de verbouwing van het 
kerkgebouw en aan de blijvende opbouw van onze gemeente wil geven.

Hoofdstuk 2 Achtergrond en organisatie

Start, aanleiding en kernteam
Op de gemeenteavond van 26 maart 2015 is een start gemaakt met het 
traject om de Tabernakelkerk “bij de tijd te brengen” en zodanig te moderni-
seren dat het gebouw in al zijn functionaliteit weer 20-25 jaar meegaat. 
Hier zijn de functionele wensen op hoofdlijnen benoemd langs de pijlers van 
het beleid van onze gemeente: Geloven – Gemeenschap – Getuigenis.  De 
belangrijkste knelpunten die de aanleiding voor de verbouwing vormen zijn:
· Entree: welkom, ontvangst en ontmoeting, kapstokken;

· Kerkzaal: functionaliteit qua woord, muziek, beeld/geluid, podium; en 
 flexibiliteit voor samenkomsten van 50-600 personen;

· Benedenzaal: flexibele ruimtes voor diverse bijeenkomsten; nieuwe 
 keuken, voldoende toiletten, betere sfeer/uitstraling.

Ook is die avond een plan voor de eerste stappen getoond. Naar aanleiding 
hiervan is een kernteam geformeerd bestaande uit Evert-Jan Pen, 
Herman Hobbelink en Maarten Blacquière.

Selectie architect
Het kernteam heeft een lijst van zes architecten opgesteld. Na gesprek-
ken met hen is aan drie architecten (Bikker, Van Kooten, RoosRos) opdracht 
gegeven om een visie en schetsontwerp op te stellen. Na een toelichting en 
dialoog tijdens de gemeenteavond van 6 oktober 2015 is de keuze 
gevallen op architect Steven van Kooten. Aan hem is de opdracht verleend 
om te komen tot een voorlopig ontwerp (VO).

Voorlopig ontwerp
Van Kooten heeft via gesprekken met het kernteam kennis genomen van de 
functionele wensen op hoofdlijnen en van de opmerkingen die tijdens de 
gemeenteavonden zijn gemaakt. Op 29 januari 2016 heeft hij een ontwerp-
sessie met gebruikers georganiseerd, om beter zicht te krijgen op het 
programma van eisen. Hierbij waren vertegenwoordigers vanuit de breedte 
van de gemeente (zoals kerkenraad, KALM, jeugdwerk, kinderoppas, kosters, 
Commissie van Beheer) aanwezig. Op de gemeenteavond van 31 maart 2016 
heeft Van Kooten zijn VO gepresenteerd.



3.1 Voorlopig ontwerp
Het voorlopig ontwerp dat Van Kooten heeft gepresenteerd kent aanpas-
singen aan zowel de benedenzaal van de Tabernakelkerk als de entree en de 
kerkzaal zelf.

Het volledige voorlopig ontwerp is te bekijken op de website van de 
Tabernakelkerk: www.tabernakelkerk.nl, onder Achtergrond – Verbouwing.

Benedenzaal
Wat verandert er aan de benedenzaal (ook wel “het souterrain”)?
· uitbouw aan de noordzijde met ca. 90 m2 inclusief een nieuwe, 
 uitnodigende entree te bereiken vanaf het parkeerterrein voor Dok Zuid;

· vernieuwing en uitbreiding van de toiletgroepen en de keuken;

· modernisering van de uitstraling;

· vernieuwde zuidgevel met meer open en transparante uitstraling richting  
 kerkplein en Waalstraat;

· (op termijn) realiseren van een jeugdhonk in de woning op het terrein van  
 het kerkgebouw;

· herinrichten van het buitenterrein.

Hoofdstuk 3 Voorlopig ontwerp architect Steven van KootenCommunicatie
Het kernteam heeft de gemeente van bovenstaand proces op de hoogte 
gehouden via berichten in Dienstbetoon. Na de gemeenteavonden van 
respectievelijk oktober 2015 en maart 2016 is er ook gelegenheid geboden 
om tijdens het koffi edrinken na de ochtenddienst kennis te nemen van de 
plannen.

Besluit Kerkenraad
Op 23 juni 2016 heeft de Kerkenraad het voorlopige besluit genomen om 
de Tabernakelkerk te gaan verbouwen conform het voorlopig ontwerp van 
architect Van Kooten, op voorwaarde dat er binnen de gemeente voldoende 
fi nancieel draagvlak is voor de plannen.



Entree
De ingang van de kerk komt er meer uitnodigend uit te zien. De ontvangst-
ruimte wordt groter, want de deuren komen meer naar buiten te staan en we 
passen de trap hierbij aan.

Kerkzaal
Wat verandert er?
· betere verbinding tussen “boven en beneden” door een bredere trap en lift;

· betere ventilatie in de kerkzaal;

· flexibeler podium rondom de plek waar zich nu de preekstoel bevindt;

· 80 extra plekken in de kerkzaal.

3.2  Fasering
We kunnen de verbouwing in fasen uitvoeren of in één keer. Reacties uit de 
gemeente waren vooral: ‘als je het doet, moet je het in één keer goed doen’. 
Daarom willen we bij de verbouwing de entree, de kerkzaal en de beneden-
verdieping aanpakken. Met het jeugdhonk wachten we tot de woning op het 
kerkterrein beschikbaar komt. Ook de herinrichting van het buitenterrein is 
daarvan qua timing afhankelijk.



3.3 Kostenraming
Van Kooten heeft een voorlopige kostenraming opgesteld. Deze komt neer op 
een bedrag van circa € 875.000, inclusief BTW.

Dit bedrag betreft het geheel van de plannen en is inclusief alle bijkomende 
kosten (architect, installatieadvies, akoestisch advies, constructeur, 
bouwtoezicht, gemeentelijke leges en losse inventaris) en inclusief een post 
onvoorzien van 10%.

In dit bedrag wordt nog geen rekening gehouden met praktische hulp door 
gemeenteleden, oftewel (bouw)werkzaamheden die door gemeenteleden zelf 
worden gedaan. Hierdoor kan de investering lager uitvallen.



Hoofdstuk 4 Huidige financiele situatie

4.1 Inkomsten en uitgaven

Met de huidige inkomsten konden we de laatste jaren de uitgaven meestal 
precies betalen.

    Inkomsten Uitgaven Saldo

Realisatie 2012  € 261.929 € 278.266 -€ 16.337

Realisatie 2013  € 275.948 € 271.285 € 4.663

Realisatie 2014  € 273.764 € 273.213 € 551

Realisatie 2015  € 276.969 € 276.548 € 421

Begroting 2016  € 279.300 € 291.100 -€ 11.800

In 2012 was er wel een tekort. Voor 2016 was de begroting in principe 
sluitend, maar vanwege de architect-kosten voor het voorlopig ontwerp moet 
er dit jaar geld bij.

4.2 Vaste Vrijwillige Bijdragen

Per lid is er gemiddeld ruim € 300 per jaar nodig. De kerkbegroting is daarbij 
erg afhankelijk van de opbrengsten uit de Vaste Vrijwillige Bijdragen (VVB). 
In dit verband wil “vast” zeggen “regelmatig” (bij voorkeur maandelijks), en 
“vrijwillig” wil zeggen dat ieder voor zich bepaalt wat hij of zij kan missen. 
Oftewel, iedereen geeft “naar draagkracht”.

Uw Vaste Vrijwillige Bijdrage is fi scaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, 
waardoor uw werkelijke (netto) bijdrage lager is dan wat u overmaakt aan de 
penningmeester.

4.3 Eigen vermogen

De gemeente beschikt over enige reserves. Uit die reserves kunnen wij 
€ 50.000,= gebruiken voor de investering in het kerkgebouw.
.



Hoofdstuk 5 financiering verbouwing Tabernakelkerk

De totale projectkosten van dit verbouwingsplan zijn begroot op € 875.000,=. 

Om de uitbreiding van het kerkgebouw te betalen zijn er verschillende 
mogelijkheden, die achtereenvolgens zullen worden toegelicht. 

· Giften

· Renteloze leningen vanuit de gemeente

· Rentedragende leningen vanuit de gemeente: obligaties

· Acties en fondsenwerving

· Praktische hulp

· Externe fi nanciering

5.1 Giften

Om aan te tonen dat we serieus van plan zijn om deze uitbreiding te 
realiseren, is het goed om aan het begin van dit project een serieus bedrag 
bij elkaar te brengen. Immers, wat niet geleend hoeft te worden, hoeft ook 
niet terugbetaald te worden. Ook is dit een belangrijk signaal voor de externe 
geldverstrekker (de bank) om vertrouwen te hebben in dit plan.

Scenario
In de fi nanciële onderbouwing is rekening gehouden met een bedrag aan 
giften van € 50.000,=. Om dit in perspectief te plaatsen: onze gemeente heeft 
circa 1.000 leden (inclusief kinderen), daarom komt dit streefbedrag neer op 
gemiddeld € 50,= per lid.

Antwoordformulier
Op het antwoordformulier kunt u een toezegging doen voor giften. Zodra 
bekend is dat de plannen doorgaan, zullen we u vragen deze bijdrage over te 
maken naar de bankrekening van de kerk.

5.2 Renteloze leningen vanuit de gemeente

Naast eenmalige giften zijn renteloze leningen vanuit de gemeente een zeer 
effectieve manier om het fi nancieringsplaatje rond te krijgen. Er komt immers 
geld beschikbaar waarover geen rente betaald hoeft te worden.

Ook al staat de rente momenteel laag, toch is de invloed van wel of geen 
rentebetaling over een langere periode fors. Dat laat het volgende voorbeeld 
zien.

Stel wij lenen een bedrag van € 100.000,= tegen een rente van 2,5%. Het 
bedrag wordt in 20 jaar lineair afgelost. De totaal te betalen rente gedurende 
die 20 jaar bedraagt dan € 25.000,=. Dat is maar liefst een kwart van het 
geleende bedrag. Kortom, ook renteloze leningen zijn zeer welkom!

Het uitgangspunt is dat op de renteloze leningen de eerste 5 jaren niet 
afgelost gaat worden. Daarna vindt aflossing plaats in 10 gelijke jaarlijkse 
termijnen aan het einde van het 6e t/m het 15e jaar. Uiteraard zijn andere 
vormen van aflossing ook bespreekbaar.

Indien er tijdens de looptijd van de lening onverhoopt wijzigingen optreden 
in uw fi nanciële situatie, dan is het openstaande bedrag van de geldlening in 
overleg opeisbaar. 

Scenario
Hoewel dit natuurlijk zeer moeilijk valt in te schatten, is in de uitgewerkte 
fi nanciële onderbouwing rekening gehouden met een bedrag aan renteloze 
leningen van € 50.000,=. 

Antwoordformulier
Als u op het antwoordformulier aangeeft een bedrag ter beschikking te willen 
stellen nemen wij contact met u op voor het vastleggen van de gemaakte 
afspraken. Het moment waarop we over deze bedragen willen beschikken, 
willen we aan laten sluiten met de uitgaven. 



5.3 Rentedragende leningen vanuit de gemeente: obligaties

Het is voor de kerk ook interessant om geld te lenen tegen een rente die lager 
is dan bij externe fi nanciering (de bank), maar die hoger kan zijn dan wat u 
ontvangt op uw spaarrekening. Om dit voor zo veel mogelijk mensen 
aantrekkelijk te maken, willen wij obligaties uitgeven ter waarde van € 250,= 
per stuk met een vaste rente van 2,0% voor een maximale looptijd van 15 jaar.

Jaarlijks zullen wij 1/15e deel van de uitgegeven obligaties uitloten en 
aflossen.

Uiteraard kunt u meerdere obligaties aanschaffen als u daarvoor de fi nanciële 
ruimte hebt. De rente wordt jaarlijks achteraf uitbetaald.

Scenario
Hoewel dit natuurlijk ook moeilijk valt in te schatten, is in de uitgewerkte 
fi nanciële onderbouwing rekening gehouden met een bedrag aan 
rentedragende leningen (obligaties) van € 100.000,=.

Antwoordformulier
Op het antwoordformulier kunt u aangeven hoeveel obligaties u wilt 
aanschaffen.

5.4 Acties en fondsenwerving

Het zou geweldig zijn als we ook door middel van acties geld kunnen 
inzamelen voor de verbouwing van de Tabernakelkerk. Daarvoor is vast en 
zeker veel creativiteit aanwezig binnen onze gemeente. Om de acties te 
coördineren zoeken wij mensen die zich hier graag voor willen inzetten. Zij 
kunnen een Commissie Fondsenwerving vormen, die acties op touw zet en 
daarmee op uiteenlopende manieren extra geld weet in te zamelen.

Scenario
In de uitgewerkte fi nanciële onderbouwing hebben wij rekening gehouden 
met een bedrag vanuit acties en andere fondsenwerving van € 50.000,=.

Antwoordformulier
Op het antwoordformulier kunt u aangeven of u mee wilt werken in een 
Commissie Fondsenwerving.

5.5 Praktische hulp

We hebben ook behoefte aan mensen die bereid zijn te handen uit de 
mouwen te steken! Het zou daarom fi jn zijn als u naast fi nanciële steun ook 
de daadwerkelijke verbouwing zou willen ondersteunen.

Als de verbouwing doorgaat, komt bij de uitvoering immers heel veel kijken. 
Oók activiteiten waarbij hulp van gemeenteleden enorm kan helpen om de 
kosten te beperken. De bouwcommissie zal te zijner tijd beslissen over wijze 
van inzet van gemeenteleden, de indeling en de afspraken met de aannemer.

Te denken valt onder andere aan:
· Schoonmaken
· Graafwerk
· Timmerwerk
· Schilderwerk
· Straatwerk
· Opperen
· Koffi eschenken
· Opruimen
· Tuinwerk

Kortom: hand- en spandiensten. 

Scenario
Omdat er flinke waarde kan zitten in het zelf uitvoeren van (bouw)werkzaam-
heden door gemeenteleden, is in de uitgewerkte fi nanciële onderbouwing een 
bedrag van € 25.000,= meegenomen.

Antwoordformulier
Op het antwoordformulier kunt u aangeven of u bereid bent hand- en 
pandiensten te verrichten tijdens de verbouwing.



5.6 Externe fi nanciering

Op basis van de begroting van € 875.000,= en de bovenvermelde uitgangs-
punten ziet het plaatje er als volgt uit:

Begroting      € 875.000,=
Eigen vermogen      €   50.000,=

5.1 Giften    € 50.000,=
5.2 Renteloze leningen  € 50.000,=
5.3 Rentedragende leningen € 100.000,=
5.4 Acties en fondsenwerving € 50.000,=
5.5 Praktische hulp   € 25.000,=

       € 275.000,=
5.6 Externe fi nanciering    € 550.000,=

U ziet in dit overzicht dat € 550.000,= extern geleend moet worden, als we 
rekening houden met de eerder beschreven scenario’s. Uitgaande van een 
rente van 3% en een terugbetaaltermijn van 20 jaar betekent dit een extra 
last van circa € 50.000,= per jaar (inclusief rente en aflossing van de leningen 
door gemeenteleden).

5.7 Vaste Vrijwillige Bijdragen

Om dit te kunnen betalen, zullen de inkomsten van onze gemeente (Vaste 
Vrijwillige Bijdragen en Collecten) met gemiddeld 20% moeten stijgen.

Is dat realistisch? Dat hangt natuurlijk af van wat u in via het antwoordfor-
mulier aan ons laat weten. Maar wij hebben ook aan onze potentiële externe 
fi nancier, Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG) te Gouda, gevraagd hoe de 
fi nanciële lasten in onze gemeente zich verhouden tot wat elders gebruikelijk 
is binnen de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK). Dat levert het 
volgende beeld op:

De inkomsten uit Vaste Vrijwillige Bijdragen en collecten bedroegen in onze 
gemeente in 2015 circa € 260.000,=. Bij een ledental van circa 1.000 leden 
komt dit neer op € 260,= per lid per jaar.

Volgens SKG liggen de inkomsten binnen de NGK gemiddeld op circa € 350,= 
per lid per jaar. Dat betekent dat ook na een substantiële verhoging met 
gemiddeld 20% de bijdrage binnen onze gemeente nog onder het landelijk 
gemiddelde blijft.

Een andere manier om naar de verhoging te kijken is deze. Een verhoging met 
gemiddeld 20% betekent een verhoging met gemiddeld € 50,= per lid per jaar, 
oftewel nog geen € 1,= per lid per week. En vanwege de fi scale aftrekbaarheid 
van uw giften, kost het u netto nog minder.

Uiteraard zijn dit maar indicaties en spreken we over gemiddelden. 
Uiteindelijk hangt het af van uw persoonlijke fi nanciële situatie. Dat betekent 
dat gemeenteleden met meer draagkracht méér zullen moeten bijdragen dan 
een 20% verhoging, en dat gemeenteleden met minder fi nanciële draagkracht 
minder doen. Zo hoort dat te gaan binnen een christelijke gemeente.

Antwoordformulier
Op het antwoordformulier kunt u aangeven met welk bedrag u bereid bent om 
uw Vaste Vrijwillige Bijdrage te verhogen.
 



Hoofdstuk 6 Tot slot

6.1 Antwoordformulier
Bij deze brochure zit een antwoordformulier waarop u kunt aangeven hoe u 
bij wilt dragen aan de verbouwing van de Tabernakelkerk.

Wij realiseren ons dat we een stevig beroep op u doen. We vertrouwen echter 
op uw steun in de verbouwing van het kerkgebouw.

Wij verzoeken u om uw antwoordformulier uiterlijk 30 september 2016 te 
retourneren aan de penningmeester:

Penningmeester NGK Apeldoorn
p/a Jan-Willem van Drieënhuizen
Groene Weide 25
7325 HL  Apeldoorn

Op de zondagen in september zal er ook gelegenheid zijn om uw 
antwoordformulier te deponeren in een speciaal daarvoor bestemde bus in de 
Tabernakelkerk.

6.2 Contact
Indien u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van het (fi nanciële) 
voorstel, kunt u contact opnemen met de Commissie van Beheer of een van 
de leden van het kernteam:

Voorzitter Commissie van Beheer
Maarten Blacquière
maarten.blacquiere@hotmail.com

Secretaris Commissie van Beheer
Gera Kloeten
cvb@tabernakelkerk.nl

Kernteam
Herman Hobbelink
hermanhobbelink@upcmail.nl

Evert-Jan Pen
ejh.pen@gmail.com

Uiteraard zijn dit maar indicaties en spreken we over gemiddelden. 
Uiteindelijk hangt het af van uw persoonlijke fi nanciële situatie. Dat betekent 
dat gemeenteleden met meer draagkracht méér zullen moeten bijdragen, en 
dat gemeenteleden met minder fi nanciële draagkracht minder doen. Zo hoort 
dat te gaan binnen een christelijke gemeente.

Antwoordformulier
Op het antwoordformulier kunt u aangeven met welk bedrag u bereid bent om 
uw Vaste Vrijwillige Bijdrage te verhogen.
 


