...omdat je geeft om je kerk

Geef voor je kerk, omdat je geeft om je kerk.

‘Wat boeit mij de kerk?’
Al enige tijd hoor ik een nieuw stopwoordje bij onze kinderen. Als er iets is waarmee ze niets hebben, dan klinkt er: ‘boeie!’ Wat het ook is of waar het over gaat:
‘Boeie’ zeggen is genoeg. Met dit woordje is de kous af. Nu gaat het over geld. Een
onderwerp dat meestal wel boeit. Maar als de vraag voorligt om vooral geld te
geven?
Minstens drie maal per week staat er wel iemand op de stoep die om geld vraagt. Bijvoorbeeld
bij collectes, lidmaatschappen of een energiemaatschappij. Vaak krijg ik daar een machtiging bij.
Nee, u hoeft niet direct geld te betalen, vul die machtiging in. Een tijd lang ging mij dat prima af.
Het boeide me niet zo, als er weer een machtiging bij kwam. Totdat de automatische incasso’s gigantisch opliepen. En ik vroeg me af: ‘waar gaat dat geld heen’ of: ‘waarom geef ik het eigenlijk?’
Geen idee!
Uiteindelijk heb ik besloten om geen machtigingen meer af te geven. Slechts wel aan die doelen
waarover ik heb nagedacht. Weloverwogen dus. Niet zomaar even aan de deur beslissen aan wie
ik mijn rekeningnummer geef. Ik wil nadenken: waar wil ik mijn geld aan besteden. Ja, wat boeit
mij? Daarbij heb ik mezelf de vraag gesteld: ‘wat zou God boeien?’
Al snel kwam ik tot de conclusie dat er geen enkel ding aan Gods aandacht ontsnapt. Alles boeit
Hem. Toch is er één ding waarvoor Hij Zijn eigen Zoon letterlijk in de boeien liet slaan: Zijn Kerk. In
eerste instantie betekent de kerk: de groep mensen die in Jezus Christus geloven. De apostel Paulus vergelijkt de kerk met een Lichaam, het lichaam van Jezus Christus, waarvan Hijzelf het hoofd
is. Alle gelovigen functioneren onder Hem als lidmaat. De één is een oog, de ander een oor, weer
iemand is een hand of een voet. Dezelfde apostel vergelijkt de Kerk ook met een gezin. Gelovigen
in Jezus Christus zijn broeders en zusters van elkaar. Zij zijn met elkaar verbonden door een bloedband. Ze horen bij elkaar. Ze hebben ook wel eens moeite met elkaar. Je broers en zussen kies
je niet zelf uit. Je krijgt ze of je het leuk vindt of niet. Toch blijven ze boeien. Daarom durf ik toch
deze vraag aan u te stellen. Boeit u de kerk? Bent u geraakt door die eeuwenoude boodschap dat
Jezus zichzelf liet boeien om onze zonden? Wilt u meehelpen om de kerk in Rijnsburg gestalte te
geven? Bij gezinnen horen huizen. Godshuizen kosten geld. Diensten en materialen kosten geld.
Het vraagt wat om een kerk draaiende te houden. Daarom vraag ik u hoopvol: ‘het boeit u toch
wel? U wilt toch ook dat de kerk de boodschap van Christus kan blijven verkondigen en daartoe
ook in staat is?’ Iedereen kan een steentje bijdragen. Mijn machtiging staat. Het boeit me. Ik geef
mijn geld aan Hem en aan onze plaatselijke kerk. Geeft u ook?
ds. Arenda Haasnoot

Financiële informatie
We willen u op een eenvoudige manier een inkijk geven in de financiële situatie
van de gemeente. Daarom vindt u hieronder een samenvatting van de begroting
2020.
Samenvatting begroting Protestantse Gemeente Rijnsburg 2020
Kosten PGR in euro

Opbrengsten PGR in euro

Toelichting op de begroting

In deze begroting is rekening gehouden met minder kosten pastoraat in verband met de vacature
van 3 predikantsplaatsen. Als alle predikantsplaatsen volledig bezet geweest zouden zijn, dan zou
de begroting 2020 op een verlies zijn uitgekomen.
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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 2020’ ten gunste van ons rekeningnummer: NL37 RABO 0373 7276 82. U kunt een
afschrijving altijd laten terugboeken. Neemt u in dat geval binnen acht 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 bijdagen 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--

U kunt uw toezegging op drie manieren kenbaar maken.
• U kunt uw toezegging digitaal invullen via https://kerkbalans.protestantsrijnsburg.nl.
• Er staan grote, afgesloten bussen in de kerken. Daar kunt u uw envelop deponeren.
• Bij uw toezeggingsformulier is een retourenvelop bijgesloten. De envelop heeft een antwoordnummer, deze kunt u kosteloos in de brievenbus doen.

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

