
Wijkkas 
 
Zoals u wellicht weet worden de meeste grote uitgaven van onze kerk centraal 
bekostigd uit de opbrengsten van de actie Kerkbalans en het vermogen. Als 
wijkgemeente hebben we daarnaast eigen middelen: de wijkkas. Via de wijkkas 
financieren we activiteiten waarmee we het kerk-zijn praktisch invulling geven. U kunt 
hierbij denken aan: 
 

• Speciale diensten rondom Pasen en Kerst 

• Aanbieden van koffie en thee 

• A Taste Of Christmas  

• Kinder- en jeugdwerk 

• Groeigroepen, Bijbelkring en cursussen 

• Attenties voor jubilarissen etc. 

• Flyers en (online)advertenties 

• Optredens van koren 

• Begeleiding Diependaal Vocaal 

• Bloemengroet 
 
In het bovenstaande lijstje vindt u veel dingen die gericht zijn op de eigen 
wijkgemeente maar ook zaken die gericht zijn op een bredere groep zoals 
buurtbewoners, mensen die op zoek zijn naar zingeving. Op die manier proberen we 
ons verlangen om als gemeente van Jezus Christus wat te betekenen voor mensen 
buiten de kerk, tot opbouw van Zijn Koninkrijk.  
 
Uiteraard kost dit geld; voor bovengenoemde en andere activiteiten geeft de wijkkas 
elk jaar ongeveer €7000,- uit. Om dit mogelijk te maken, is de wijkkas aangewezen 
op uw giften. Wij stellen daarom ook dit jaar uw bijdrage zeer op prijs.  
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL 33 RABO 0373 7225 16 ten name 
van Wijkkas Diependaalsekerk te Hilversum. Uw gift is (onder voorwaarden) 
aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. 
 
Namens de wijkkerkenraad bedank ik u voor uw betrokkenheid en ik hoop dat u via 
uw gift het werk van de kerk wilt (blijven) ondersteunen. 
 
Han Monsees, 
 
Gemeente-avond 17 juni 
 
In vervolg op de gemeente-avond in maart hopen we op 17 juni opnieuw met elkaar 
in gesprek te gaan over onze wijkgemeente. Tijdens deze avond zal met name de 
nabije toekomst van de Diependaal centraal staan. 
Wat is er nodig om samen een gemeente te zijn? Wat zegt de Bijbel hierover? Hoe 
kijkt God naar ons als gemeente-leden? Vraagt Hij iets van ons?  
Het zijn spannende vragen waarover we graag met elkaar gaan nadenken. Net als 
de vorige avond hopen we dat weer op een ontspannen wijze te doen. Met ruimte 
voor ieders inbreng, een vrolijke noot en aan de hand van God’s Woord. 
We starten om 19.45 uur en hopen ook deze keer uiterlijk af te ronden om 21.30 uur. 
Iedereen is van harte uitgenodigd. Ook als u vorige keer verhinderd was, bent u van 
harte welkom! 
 
Maurice de Jong en Annemarie Biebericher 


