Geef vandaag voor
de kerk van morgen

Beste vrienden van Jezus!

‘Geven aan de Kerk is geven om de Kerk’
Vanuit mijn Bethelkapel, het hoogste kamertje van de pastorie die wij bewonen,
heb ik mooi zicht op de oude toren. Juist nu staat deze in de steigers en dat is wat
mij betreft een mooi beeld van gemeente-zijn: altijd ‘under construction’.
Er wordt steeds maar door gebouwd aan de Kerk.
Het fundament ligt rotsvast verankerd: de Hoeksteen Jezus Christus! Over dat fundament hoef
je nooit in te zitten omdat dit het best denkbare
‘bouwmateriaal’ is met eeuwigheidswaarde. Wat
daarop gebouwd wordt heeft echter onderhoud
nodig, soms renovatie of restauratie. Vandaar die
toren die nu in de steigers staat, maar hopelijk op
het moment van lezen niet meer.
Wat er gebouwd wordt in de kerk van Rijnsburg is
heel uiteenlopend: van een doop tot en met een
uitvaart, van een zanguurtje met ouderen tot en met een tienerclub. Van een traditionele dienst
in de ochtend tot en met een Ontdekkerk met de Buurtkeet. De Kerk is er niet alleen op zondag,
maar juist ook doordeweeks. Sommigen zie je op zondag niet zo gauw, maar in de praktijk van
alledag steken ze de handen flink uit de mouwen uit betrokkenheid op de HEER van de Kerk. Dit
seizoen wordt er samen gebouwd aan visie voor de Kerk om in de uitdagingen van vandaag een
Kerk van morgen te zijn. We bouwen voort op wat gisteren al gebouwd is door een grote kring
van getuigen. We zijn verbonden met hen maar ook met de Kerk van een nieuwe generatie. God
is trouw en Zijn Heilige Geest verbindt ons door de generaties en eeuwen heen. Oude stenen hebben restauratie nodig, gemeente zijn heeft renovatie nodig op dat ene genoemde onveranderlijke
fundament.
Geven aan de Kerk is een vertaling van geven om de Kerk. Wie investeert in de Kerk van vandaag is
aandeelhouder van deze Kerk van gisteren en morgen. Je hebt er vertrouwen in omdat je gelooft
dat de HEER deze kerk bouwt. Die HEER heeft echter geen geld, maar Hij heeft jou en mij om van
harte te geven naar vermogen. Met de toevertrouwde gift investeer je in een geloofsgemeenschap van jong en oud. Elke euro wordt goed besteed in een onbetaalbare vrijwilligersorganisatie
van geloof, hoop en liefde. Besteed in betaalde en vrijwillige krachten, het onderhoud van alle
gebouwen waar gewoond en gevierd wordt, waar gespeeld en gebeden wordt, waar gezongen en
gedeeld wordt en dat alles tot eer van God en tot opbouw van Zijn Rijk. Hierin investeren geeft
een goed rendement. Het verrijkt het hart en bouwt aan de beweging van Gods liefde.
Dank u wel voor iedere gave met liefde!
ds. Piet Rozeboom

Financiële informatie
We willen u op een eenvoudige manier een inkijk geven in de financiële situatie
van onze gemeente. Daarom vindt u hieronder een samenvatting van de begroting
2022.		
Samenvatting begroting Protestantse Gemeente Rijnsburg 2022
Kosten PGR 2022 in €
Kosten PGR in euro

Opbrengsten PGR 2022 in €

Opbrengsten PGR in euro

Actie Kerkbalans
€750.000

Predikanten / Personeel
€768.100
Gebouwen
Inventaris
€245.450

Collecten
Giften
€97.500

Kerkelijk
werk
€74.750
Overige kosten
€9.100
Verplichtingen aan andere organen
€55.625

Toelichting op de begroting

Beheer & administratie
€80.245

Begroot
tekort
€2.870

Overig
€20.000
Onroerende zaken
€260.900

Solidariteitskas
€29.000

De begroting 2022 is er één met veel onzekerheden welke ontstaan zijn door het nog
steeds van invloed zijn van het coronavirus en door de opnieuw ontstane vacatures van twee predikantsplaatsen. Door onder andere deze oorzaken zijn verschillende aannames gedaan die zowel meer positieve als meer negatieve effecten
kunnen hebben op het uiteindelijke resultaat van 2022.

Overige
opbrengsten
€73.000

Automatische incasso

Kiest u voor automatische incasso? Dan wordt het te incasseren bedrag rond dag 28 van
elke aangekruiste maand van uw rekening afgeschreven met de omschrijving “Kerkbalans 2022” ten gunste van ons rekeningnummer NL37 RABO 0373 7276 82. U kunt een
afschrijving altijd laten terugboeken. Neemt u in dat geval binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank.

Belastingaftrek

Uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans valt fiscaal onder giften en komt daardoor in aanmerking voor belastingaftrek, net zoals uw collectebonnen, giften voor solidariteitskas,
zending en overige bijdragen aan de kerk.
Het is ook mogelijk om een periodieke gift te geven. Hierdoor is uw gift volledig aftrekbaar voor de belastingen. Hier zijn wel enkele spelregels van toepassing. Meer informatie
op het Kerkelijk Bureau of bij de belastingdienst: http://www.belastingdienst.nl/giften

Bankrekeningnummer Kerkbalans

Wilt u uw bijdrage voor de Actie Kerkbalans overmaken naar NL37 RABO 0373 7276 82
ten name van Protestantse Gemeente Rijnsburg.
College van Kerkrentmeesters

LET OP! --UW ENVELOP WORDT NIET OPGEHAALD--

Op de volgende manieren kunt u uw toezegging kenbaar maken:
• Digitaal invullen via de button op het startscherm van de website: www.protestantsrijnsburg.nl
• Afleveren van de retourenvelop met toezeggingsformulier in de daarvoor bestemde bussen in
de kerkgebouwen of bij het kerkelijk bureau.
• Afleveren van de retourenvelop met toezeggingsformulier in de brievenbus van PostNL.
Omdat op de envelop een antwoordnummer staat vermeld, is dit kosteloos.

Voor meer informatie
Kerkelijk Bureau Protestantse Gemeente Rijnsburg
Smidstraat 16A, 2231 EM Rijnsburg
Telefoon: 071-2035013
Email: kerkbalans@pknrijnsburg.nl

