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Woord van de dominee: JA zeggen 

Tijdens onze fietstocht in de afgelopen zomer kwamen wij in Zweden langs 

het huis van Dag Hjammarskjöld, de bekende voormalig secretaris-generaal 

van de Verenigde Naties. In het dagboek dat hij naliet staat de volgende tekst: 
     

"Ik weet niet wie - of wat - de vraag stelde. Ik herinner me niet dat ik antwoordde. Maar 

eens zei ik JA tegen iemand of iets. Vanaf dat moment had ik de zekerheid dat het leven 

zinvol is en dat mijn leven in onderwerping een doel heeft" 
    

Deze tekst grijpt mij aan en draag ik elke dag bij me. Het is voor mij een 

prachtige verwoording van ons geloof en van het wezen van de  kerk: wij 

zeggen JA tegen een stem die wij horen. In de kerk verbinden wij die stem   

met God. In de kerk zeggen wij JA tegen die stem. Wij doen mee!
   

 

 

Wij zeggen JA tegen het leven! 

Het is een JA dat overvloed, 

vergeving, ruimte geeft en ons 

daartoe oproept. 

 

Zo willen wij gemeente zijn voor 

elkaar en voor het dorp. 

In onze Jacobuskerk proberen wij dat JA gestalte te geven in pastorale zorg, 

activiteiten voor het dorp, kerkdiensten, bijeenkomsten voor bezinning en 

verdieping, gespreksgroepen, interviews met dorpsgenoten, dorpssoep voor 

ouderen en nog veel meer. Zo proberen wij de hoop op een liefdevolle en 

rechtvaardige wereld levend te houden in onze eigen invloedssfeer. 
    

Wim Sonneveld verwoordde dit 

jaren geleden al in een mooi lied 

met een religieus tintje: “Zeg maar 

ja tegen 't leven, ja tegen ’t leven. 

Van je amen en je gloria joechee!!” 
    

Een vrolijk lied waarmee ik dit 

“Woord van de dominee” wil 

beëindigen en u op wil roepen om 

ook dit jaar weer JA te zeggen tegen 

het leven en werk van onze 

gemeente.  
 Ds. Jan Bos                                                                                       



Bouwt u mee aan een plek van ontmoeting en inspiratie? 

Onze Jacobuskerk in Rolde is een plek van ontmoeting. Hier ontmoet u God, maar ook elkaar. 

U bent er altijd welkom, om uw geloof te verdiepen, om na te denken, te zoeken of tot rust te 

komen. Samen vormen we een geloofsgemeenschap, waarin we elkaar inspireren en 

bemoedigen. Een gemeenschap die actief en verbindend middenin de samenleving staat.  
 

In de kerk delen we lief en leed met elkaar 
Kloppend hart zijn onze zondagse vieringen. Hier is hoop en troost te vinden, zeker ook bij 

speciale levensmomenten zoals doop, huwelijk en het afscheid nemen bij de dood. 

Wij zorgen voor elkaar. Zieken, ouderen en nieuw ingekomen leden bezoeken we en ook 

jongeren proberen we op allerlei manieren bij de kerk te betrekken. 
 

De kerk willen en kunnen we niet missen 
Om de kerk open te houden is geld nodig. Voor het onderhoud van onze mooie Jacobuskerk 

krijgen we enige subsidie, maar voor de verwarming en verlichting, voor de dominee, voor de 

muziek en voor de activiteiten die we organiseren zijn we volledig afhankelijk van de financiële 

bijdragen van mensen zoals u.  
 

Doet u dit jaar ook weer mee? 
De figuren hieronder maken duidelijk dat onze kerk voor haar inkomsten heel sterk afhankelijk 

is van uw gift. Mogen wij ook dit jaar weer rekenen op uw bijdrage, naar draagkracht? We zien 

uw ingevulde antwoordformulier graag tegemoet. 
 

De jaarlijkse opbrengst van actie Kerkbalans is de afgelopen jaren gestaag terug gelopen, 

waardoor binnen afzienbare tijd het werk van de kerk in het gedrang kan komen. In 2019 en 

2020 en ook in het afgelopen jaar waarin corona zo’n zwaar stempel drukte op ons leven en 

op onze mogelijkheden om sámen kerk te zijn heeft u echter duidelijk meer gegeven dan 

verwacht, waarvoor we u heel erg willen bedanken. De begroting van de kerk voor 2022 

weerspiegelt het vertrouwen dat u ook dit jaar weer even gul wilt geven! Als dit voor u 

mogelijk is dan verwachten wij dat in 2022 de inkomsten en uitgaven van de kerk wéér 

ongeveer in evenwicht zullen zijn. 
 

Namens de Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters, heel hartelijk dank! 
 

Anneke Meijering, voorzitter Kerkenraad 

Geert Jan Boerwinkel  en Jantje Thijms-Bosma, College van Kerkrentmeesters 
 

              



Belastingaftrek 

Uw bijdrage aan Kerkbalans komt in aanmerking voor 

belastingaftrek: als u meer dan 1% van uw 

verzamelinkomen en tevens meer dan Є 60 per jaar aan 

goede doelen geeft, is het meerdere tot maximaal 10% 

van uw verzamelinkomen fiscaal aftrekbaar. 
 

Als u ervoor kiest uw bijdrage aan de kerk gedurende 

vijf jaar vast te leggen, is zelfs het hele bedrag fiscaal 

aftrekbaar. Hiervoor is geen notariële akte nodig; een 

schriftelijke overeenkomst met de kerk (gratis) is 

hiervoor voldoende. Deze is zeer eenvoudig op te 

maken. U kunt hiervoor vrijblijvend contact opnemen 

met de penningmeester van het College van 

Kerkrentmeesters, mevr. J. Thijms-Bosma,  tel: 389356 
 

Voor alle duidelijkheid: het toptarief voor de fiscale 

aftrekbaarheid van giften wordt vanaf 2020 geleidelijk 

met 3% per jaar verlaagd, van 40% in 2022 tot  

uiteindelijk 37% in 2023. 
 

Bankrekening Actie Kerkbalans  

IBAN: NL38 RABO 0373.7356.18 t.n.v. CvK Protestantse 

Jacobuskerkgemeente Rolde. 
 

Om de administratie van actie Kerkbalans zo eenvoudig 

mogelijk te maken, geven wij de voorkeur aan een 

automatische incasso (maandelijks, per kwartaal of 

ineens) die afgeroepen wordt door de Jacobuskerk/PKN 

Rolde. Deze automatische incasso wordt eind 2022 

stopgezet. U kunt uw voorkeur op het 

toezeggingsformulier aangeven. 
 

Digitalisering van Actie Kerkbalans 

Om Actie Kerkbalans nog meer te vergemakkelijken zijn 

wij vorig jaar begonnen met digitale toezeggingen. Wij 

gebruiken hiervoor uw email-adres, indien bekend. U 

krijgt dan rond 15 december 2021 een email met daarin 

een link naar de Kerkbalans pagina op onze website 

www.jacobuskerkrolde.nl met een persoonlijke 

inlogcode en het verzoek digitaal toe te zeggen. Als wij 

uw e-mailadres nog niet hebben ontvangen dan worden 

de papieren toezeggingen in januari 2022 als vanouds 

bij u thuis bezorgd en opgehaald.  
 

De foto’s van de Jacobuskerk in deze folder zijn gemaakt 

door kerkfotografie en J. Croezen 

 

                                                                              

http://www.jacobuskerkrolde.nl/

