
     
 

Doe je mee? 

Dan kan je je gift 
overmaken op: 

 

NL60 INGB 0007160741  

t.n.v. Evangelische Gemeente Berea Noord 

O.v.v. Gift Kruispunt 

 

 

Alvast bedankt! 
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Project 
Vijf-Jaar 
Vooruit 

 
 

In het 
Kruispunt 



Onze Missie 

Voor het gebruik van het Kruispunt hebben 
we de volgende missie: 

• Ruimte voor groei 
• Ruimte voor gastvrijheid 
• Een eigen ruimte, beschikbaarheid door-

de-week 
• Een eigen plek voor het kinderwerk 
• Ruimte voor tieners 
• Missionaire taak in woon- en 

leefomgeving 

 

 
De jeugdruimte heeft een opknapbeurt 
ondergaan, alleen de vloer nog! De ruimte is 
inmiddels omgedoopt tot ‘The Hub”! Met de 
nieuwe (gedoneerde) keuken is het een 
mooie multifunctionele ruimte. 

Wat is er tot nu toe gebeurd? 

• Er is vorig jaar een prachtig bedrag van ruim 
20.000 euro ontvangen aan giften, waarvoor 
dank! Hierdoor kon de eerste fase van de 
vervanging van het dak worden uitgevoerd, 
alles behalve de hoge kerkzaal, inclusief de 
woning. Verder zijn er uitgaven gedaan ten 
behoeve van streaming van de diensten, 
deels ook betaald uit het budget van 
techniek. Daarnaast is de woning 
geschilderd door gemeenteleden en is er 
een nieuwe achterdeur geplaatst.  
Wat is er nodig voor 2021? 

• In 2021 is het hoge dak van de kerkzaal aan 
de beurt, hebben we de aansturing van de 
verwarming verbeterd en op afstand 
mogelijk gemaakt, wordt de vloer van de 
jeugdzaal opgeknapt en willen we een deel 
van de verlichting in de kerkzaal  
vervangen door LED verlichting.                                                                                        

• Dit jaar is de project-begroting 17.000 euro, 
dat is gemiddeld 170 euro per huishouden, 
fiscaal aftrekbaar. Onder andere de inzet 
van diverse vrijwilligers helpt ons om de 
kosten laag te houden. 

 

Plan Vijf jaar vooruit 

 
Het totaal bedrag ligt nog steeds in lijn met 
het oorspronkelijke plan. De beveiliging 
installatie staat voor volgend jaar op het 
programma omdat onderdelen hiervoor niet 
meer geleverd kunnen worden. Verder gaan 
we een plan maken om met vrijwilligers de 
toiletten te moderniseren. 

Klusteam 

Vind je het leuk om zelf ook een steentje bij 
te dragen, meld je dan bij Janey Vandongen 
aan voor het klusteam! 

Kosten Giften Reserve Saldo
Lichtbrug 8.269                
Totaal 2019 8.269                17.152       -8.883        -           
Dak laag en midden 39.325             
Nieuwe deur, glas woning 1.306                
Overig groot onderhoud 850                   
Uitgaven streaming diensten 3.529                
Totaal 2020 45.010             20.010       25.000       -           
Dak kerkzaal hoog 10.300             
Schilderwerk vrijwilligers 1.000                
LED  armaturen hoge kerkzaal 2.500                
Aansturing verwarming 600                   
Witten gang 850                   
Vloer jeugdzaal 1.750                
Totaal 2021 17.000             17.000       -              -           
Beveiliginginstallatie 2.500                
Toiletten vervangen, tegelwerk 15.000             
Totaal 2022 17.500             17.500       -              -           
Ontruimingsinstallatie 10.000             
Nog te bepalen 8.000                
Totaal 2023 18.000             18.000       -           

Totaal 5 jaar 105.779           89.662       16.117       -           

Aangepast plan 2021


