Hilversum, januari 2021

Vitamine G
Beste betrokkene bij Vitamine G,
De jaarlijkse Actie Kerkbalans gaat weer van start. Als je lid of vriend bent van
Vitamine G, heb je van de Protestantse gemeente Hilversum, waar Vitamine G
toe behoort, een e-mail ontvangen met de uitnodiging aan deze actie mee te
doen. Uit de Actie Kerkbalans worden de grootste kostenposten van Vitamine
G betaald (salarissen en werkgeverslasten pioniers). Alle overige uitgaven die
we als gemeenschap hebben, worden bekostigd uit de Vitamine G-kas. (Zie de
bijlage voor de begroting over 2021.) In deze brief vragen we aandacht voor een
bijdrage aan deze financiën.

Uitzonderlijk

Het was een uitzonderlijk en bijzonder jaar, 2020. We koesteren goede
herinneringen aan de vieringen en daarnaast voelden we ons verbonden
met elkaar in onze kringen, in het pastoraat, in het kinder-, tiener- en
jongerenwerk, in missionair werk en het praktisch naar elkaar omzien.
Covid-19 maakte ál het werk van Rianne en Kaj en van ons allemaal
anders, maar níét onmogelijk! We kijken dan ook dankbaar terug op een
– ondanks alles – gezegend jaar. Wat 2021 ons gaat brengen, niemand
weet het precies. Maar wij gaan als geloofsgemeenschap door met
onze missie: met elkaar de liefde van God ontdekken, Jezus Christus
volgen én uitdelen van wat de heilige Geest in ons doet en aan ons
geeft.

Bijdragen

Aan alle werk en activiteiten binnen Vitamine G zijn ook
kosten verbonden. Wil jij in 2021 ook financieel bijdragen
aan onze missie? Dat kan! Als Vitamine G zijn we deel van
de Protestantse gemeente Hilversum (PgH). Als zelfstandige
eenheid binnen de PgH hebben we onze eigen inkomsten en uitgaven.
Deze zijn grofweg te verdelen in twee stromen, de Vitamine G-kas en
Kerkbalans. Uit de Kas van Vitamine G worden alle lopende kosten vergoed.
Denk aan catering, materialen, technische benodigdheden, etc. Kerkbalans is
er om voorgangers van te betalen, in ons geval de missionaire pioniers Kaj en
Rianne; zij werken deels betaald en deels vrijwillig in de kerk.
De Vitamine G-kas loopt goed, we halen ongeveer net zoveel op als eruit gaat.
Wat Kerkbalans betreft: de bijdrage van Vitamine G is groeiende, maar niet

dekkend voor de kosten. Dat is ook niet erg, we zijn een jonge, aldoor
groeiende gemeente. Het verschil is altijd bijgelegd door de PgH en
andere partijen, waaronder de Stichting tot behoud van de Diependaalse
kerk. Maar we hebben als Vitamine G wel de ambitie om dit gat steeds kleiner te
maken en daarmee ook onze afhankelijkheid. Zo blijven we richting de toekomst
wel van harte verbonden met de andere kerken, maar kunnen we ook zelfstandig
blijven functioneren.
Dat heeft ook te maken met de nieuwe fase die Vitamine G ingaat: in september
2021 start onze laatste tijdspanne als pioniersplek, een periode van vier jaar
waarvoor nieuwe financiële afspraken worden gemaakt. Het kernteam komt hier
later bij alle Vitamine G-ers op terug. Voor nu is het belangrijk onze groei ook in
onze bijdrage aan Actie Kerkbalans te laten zien.

Werkwijze

Financieel bijdragen aan Vitamine G kan (naast de collectes) op twee manieren:
1. Doe mee aan de Actie Kerkbalans, via de e-mail die je daar apart over hebt
ontvangen. Zo kunnen onder andere onze pioniers hun tijd blijven besteden aan
het werk in Vitamine G.
2. Doneer in de Vitamine G-kas. Een gift overmaken naar de Vitamine G-kas kan
het hele jaar door. Het rekeningnummer is NL33RABO 0373 722 613, ten name
van Vitamine G.
Elke bijdrage – groot of klein! – wordt enorm op prijs gesteld.
Een ieder mag geven naar wat hij of zij bij te dragen heeft. Een
gemiddelde richtlijn voor 2021 is de volgende: € 168,50 per
huishouden voor de Vitamine G-kas. Met de Actie Kerkbalans
hopen we, naar begroting, in ieder geval gemiddeld € 350,op te halen per huishouden. Om de totale kosten te dekken zou
voor 2021 gemiddeld € 816,- per huishouden nodig zijn.
Dank voor je reactie op deze brief! Heb je nog vragen, laat het me
gerust weten.
Hartelijke groet, namens het kernteam,
Corné van Schaik
T – 06 133 356 63
E – corne@vitamineg.net
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