
Giften, sponsoring of donaties zijn fiscaal aftrekbaar.

Onze Maranathakerk 
Energie neutraal
aanschaf van zonnepanelen

Deelnameformulier

Ja, ik heb/wij hebben de informatie in deze folder gelezen 
en dragen graag ons steentje bij aan een energieneutraal kerkgebouw. 
Ik doe/wij doen mee door:

 het sponsoren van  ___________ (____)  zonnepaneel/panelen à €230,- = €______________

 het sponsoren van een halve (½) zonnepaneel à €115,-.

 het sponsoren van een kwart (¼) zonnepaneel à €60,-.

 een bijdrage van €__________ per maand via automatische incasso t/m ________________

 een eenmalige donatie à € ___________ in de maand ____________________ van 2015.

 mij /ons in te zetten bij diverse werkzaamheden binnen dit project (in overleg).

 Ik/wij machtig(en) de kerk eenmalig  €__________ van mijn/onze rekening af te schrijven.

Het IBAN-rekeningnummer is______________________________

Br/zr:___________________________________________________ 

Adres:__________________________________________________ Postcode:_________________

Plaats:__________________________________________________ Datum:___________________

Handtekening:

VERBONDEN MET GOD, 
VERBONDEN DOOR HET GELOOF, 

VERBONDEN MET ELKAAR

Jezus spreekt ons aan op wat wij vandaag 
doen met Gods aarde.

Laten wij samen als kerkgemeente 
van Spakenburg-Zuid daar invulling aan geven.

Moge iedereen er de vruchten van plukken.
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Modern rentmeesterschap doen we 
samen
Het is onze opdracht de aarde te be-
heren, een prachtige opdracht die God 
ons in vertrouwen gegeven heeft. De 
moderne tijd brengt daarin forse uitda-
gingen met zich mee, maar niet alleen 
uitdagingen. 
Ze geeft ook een moderne dimensie 
aan ons rentmeesterschap... in de 
vorm van technologische mogelijkhe-
den. Hierdoor zijn wij in staat om op 
relatief eenvoudige wijze ons kerkge-
bouw energieneutraal te maken. Dat is 
belangrijk, omdat we dan de aarde niet 
leegtrekken, maar verantwoordelijk met 
haar omgaan. We hebben de aarde im-
mers in bruikleen. Een energieneutraal 
kerkgebouw is daarmee een denkbare 
en dankbare stap in een eigentijdse 
invulling van ons rentmeesterschap. 
Laten we dit samen realiseren. Doet u 
mee? Lees deze folder.

Energieneutraal, wat houdt dat in?
Een gebouw 
is energie-
neutraal als 
het zelf de 
elektriciteit 
opwekt die 
nodig is voor 
het gebruik 
ervan, denk aan licht en warmte. De 
technologie die daarvoor nodig is, be-
staat al lang en is beproefd: zonnepa-
nelen. Het plan is daarmee eenvoudig. 
We plaatsen net zoveel zonnepanelen 

als nodig is voor de komende 10 tot 15 
jaar. En dat zijn er 160 stuks. 

En wat levert het op?
Eerst een paar cijfers. 
Per jaar verbruiken wij via ons kerkge-
bouw 40.000 kw/h à € 0,20 = € 8.000,-. 
Dat is een flink bedrag dat stevig op de 
begroting drukt, terwijl er sprake is van 
een structureel tekort. Dit tekort kunnen 
we fors terugbrengen door te voorzien 
in onze eigen behoefte aan elektriciteit. 
Het is financieel een verstandige stap. 
En er is meer. Het project zorgt er ook 
voor dat we de kosten van het kerklid-
maatschap voor onze komende gene-
ratie stabiel kunnen houden. Bovendien 
we beschermen het milieu. 

Wat is nodig?
Als commissie hebben we een plan 
bedacht dat de goedkeuring en steun 
van de kerkenraad heeft. Allereerst 
zijn er mensen nodig. Mensen die de 
wijk in gaan om leden te vragen met 
deze actie mee te doen. Uiteindelijk is 
er €50.000,- nodig voor de aanschaf 
en installatie van panelen. Dat doen 
we via sponsoring en menskracht. Zo 
kan iedereen erbij betrokken worden 
en wordt het een project van onze hele 
gemeente.

Zo kunt u bijdragen
Er zijn verschillende manieren om bij te 
dragen aan een energieneutrale kerk. 
U kunt zonnepanelen sponsoren door 
een financiële bijdrage, uiteraard naar 
draagkracht. Of u kunt letterlijk uw 
handen uit de mouwen steken, óf door 
sponsors te werven, óf door te helpen 
bij de installatie van de panelen. Het 
gaat dan bijvoorbeeld om het plaatsen 
van de montagerail of het aangeven 
van de panelen aan de monteurs op 
het dak. Uiteraard treffen we daarbij de 
nodige veiligheidsmaatregelen, zodat u 
veilig kunt werken.

De keus is aan u
We begrijpen heel goed dat u al een 
bijdrage levert aan de kerk. Toch vra-
gen we u, jong en oud, te overwegen 
om een extra bijdrage te doen. Ieder 
mens heeft zo zijn gaven en kennis om 

mee te werken om deze actie te doen 
slagen. Uw hulp is meer dan welkom. 
Op de achterzijde van deze folder staan 
de diverse mogelijkheden, de keus is 
aan u.

Informatie
Natuurlijk houden we u op de hoogte 
van de voortgang van dit project. 
Via de Inverdan leest u er wekelijks over 
en een grote ‘thermometer’ in de hal 
van onze kerk maakt zichtbaar hoeveel 
panelen zijn toegezegd en dat geeft 
gelijk de beoogde besparing per jaar. 
Heeft u vragen of ideeën? Wij horen het 
graag. U kunt ons persoonlijk 
aanspreken of bellen: David Hartog, 
Peter Koelewijn (Straussweg 49), 
Henk Heek en Willem Peter Koelewijn. 
De telefoonnummers vindt u in ons 
Jaarboekje.
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