
MIJN KERK 

 IN HAAFTEN 



Het heeft indertijd heel wat inspanning en 
offers gekost om deze kerk te bouwen, toen 
het oude kerkgebouw vanwege zijn 
bouwvallige staat moest worden 
afgebroken. Velen droegen toen – midden 
negentiende eeuw - hun steentje bij. Wij 
plukken daar vandaag nog de vruchten van. 
 
De kerk aan de dijk mag tot op de dag van 
vandaag het huis zijn waar we als 
gemeente samenkomen om de Heere te 
ontmoeten, Zijn Woord te horen en Zijn 
Naam groot te maken met ons lied. De 
diensten die er op zondag plaatsvinden, 

zijn het kloppend hart van ons 
gemeenteleven. Daarnaast zijn er ook de 
vele andere activiteiten die worden 
georganiseerd, is er het pastorale werk en 
zijn er de momenten van diep verdriet en 
grote vreugde waar we als gemeente bij 
worden betrokken. We worden er stil van als 
we bedenken dat we zo mogen gaan in het 
voetspoor van zoveel geslachten die ons zijn 
voorgegaan. De Heere houdt Zijn gemeente 
in stand en bouwt haar door de eeuwen 
heen! 

 

Voor het eerst deze envelop? 
 
Misschien krijg jij als jongere dit jaar voor het 
eerst een envelop van de actie kerkbalans 
toegestuurd en vraag je je af: waarom krijg ik 
die? Je hebt misschien het idee dat geven 
aan de kerk meer iets is voor als je wat ouder 
bent. Toch doen we ook een beroep op jou. 
De kerk is van en voor alle leeftijden. We 
vragen daarom alle gemeenteleden vanaf 18 
jaar en om hun steentje bij te dragen. 

Draagt u uw steentje bij? 
Al ruim anderhalve eeuw torent ons kerkgebouw aan de dijk 
boven Haaften uit. Samen met de molen en de toren van kasteel 
Goudenstein bepaalt het al van verre het aanzicht van ons dorp. 
We zijn dankbaar voor het mooie kerkgebouw dat het 
voorgeslacht ons heeft nagelaten. 



Tegelijk vraagt het gemeenteleven ook van 
ons mensen dat wij ons steentje bijdragen. 
God wil juist met die steentjes Zijn kerk 
bouwen! 

 
 

Mijn kerk… 
 
...staat iedere zondag voor u open ....... 
de koster opent iedere zondagmorgen 
de kerkdeuren, zorgt voor de 
verwarming en maakt de kerkzaal 
klaar voor de dienst. Dat gebeurt 
's avonds opnieuw. Iedereen is van 
harte welkom om de diensten mee te 
maken en daar met de gemeente de 
psalmen en gezangen te zingen, in 
gebed te gaan, en uitleg vanuit de 
Bijbel te horen. Altijd bijzonder! 
 
...organiseert... 
diverse activiteiten voor jong en oud. 
Iedereen in Haaften kent de  
Vakantiespelweek aan het einde van 
de zomervakantie. De goedbezochte 
jeugdclubs, de verenigingen voor  
mannen en vrouwen. De Bijbelkring,  
catechisatie, zondagsschool etc. In de 
gemeentegids leest u er meer over en 
Kijk eens op de actuele website 
www.hervormdhaaften.nl 
 
...verbindt.... 
in vreugdevolle en verdrietige 
omstandigheden leeft de gemeente 
met u mee. Geeft u het door aan de 
predikant of uw wijkouderling dan 
staat u er niet alleen voor en kunt u 
steun ervaren ook vanuit Gods Woord…. 

Wij hoeven – gelukkig – geen nieuw 
kerkgebouw neer te zetten, zoals de 
Haaftenaren van anderhalve eeuw terug. 
De kerk die zij ons schonken, moet echter 
wel worden onderhouden. Ook de andere 
gebouwen – De Hoeve en de pastorie - 
vragen het nodige onderhoud. Ook al het 
werk dat gebeurt, kan niet blijven doorgaan 
als er geen middelen voor zijn. 
 
Daarom doen we ook dit jaar een beroep op 
u en jou om een steentje bij te dragen om de 
gemeente te bouwen en in stand te houden. 
Mogen wij op u en op jou rekenen? 

http://www.hervormdhaaften.nl


Draagt u weer bij? We rekenen 
opnieuw op uw bijdrage voor 
2017! 
Tegelijk vraagt het gemeenteleven van ons 
mensen dat wij ons steentje bijdragen. God 
wil juist met die steentjes Zijn kerk bouwen! 
Wij hoeven gelukkig geen nieuw kerkgebouw 
neer te zetten, zoals de 
Haaftenaren van anderhalve eeuw terug. De 
kerk die zij ons schonken, moet echter wel 
worden onderhouden. Ook de Hoeve en de 
pastorie vragen het nodige onderhoud. Al 
het pastorale werk dat gebeurt, kan niet 
blijven doorgaan als er geen middelen voor 
zijn. Daarom doen we ook dit jaar een 
beroep op u en jou om een steentje bij te 
dragen om de gemeente te bouwen en in 
stand te houden. Mogen wij op u en op jou 
rekenen? Als u hetzelfde kunt bijdragen als 
in 2016 zijn we dankbaar. 
 
Hoe doe ik mee? 
Op welke bijdrage mogen we het komende 
jaar rekenen? Op het toezeggingformulier 
kun u invullen of u uw bijdrage in één keer 
of in termijnen wilt voldoen en hoe u wilt 
betalen. Voor iedereen is een automatische 
incasso het eenvoudigst. Bovendien 
bespaart dat de kerk ook nog eens kosten. 
Maakt u het bedrag liever zelf over? 
Gebruik dan de acceptgiro of vermeld bij 
internetbankieren het betalingskenmerk wat 
u daarop aantreft. Zonder acceptgiro kunt u 
uw bijdrage overmaken op 
bankrekeningnummer  
NL80 RABO 0324 1017 08  
t.n.v. Hervormde Gemeente Haaften, o.v.v. 
‘Kerkbalans 2017 - en uw registratienummer’  
(zie toezeggingformulier). 
We wijzen u erop dat we een ANBI status 
hebben, waardoor uw bijdrage voor aftrek in 
aanmerking komt bij uw belastingaangifte. 

Waar is uw bijdrage voor 
nodig? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor meer informatie 
Wilt u inzage in de volledige begroting of  
heeft u  andere vragen? 
Neemt u dan contact op met onze  
kerkrentmeester:  
De heer Z. de Bruin, Brouwerskamp 24,  
Haaften. Tel. 0418 591103 
kerkrentmeesters@hervormdhaaften.nl 
 
Hervormde gemeente Haaften 
Scriba: 
De heer C. van Brakel 
Stadsland 16 
Haaften 
Tel. 591552 
scriba@hervormdhaaften.nl 
 
Bankrekeningnummer: 
NL80 RABO 0324 1017 08 
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