


Sinds 21 augustus werk ik als predikant te midden van uw -en nu ook mijn- 
mooie gemeente. Ik ben onder de indruk van de grote, professionele organi-
satie. In alle stijgende kosten waar we als samenleving mee te maken hebben, 
staan we als Kerk voor een grote uitdaging. De Kerk wordt gedragen door veel 
mensen en vrijwilligers! Hoe kunnen we financieel een gezonde gemeente zijn?

Beste gemeente van Jezus!

‘Geef vandaag voor de Kerk van morgen’

In Zuid-Afrika hoorde ik eens het voorbeeld dat als je 1/30e van je inkomen aan de kerk geeft, 
dat dit neerkomt op één dag van de maand. Later hoorde ik dat dit ook een richtlijn is voor 
de Protestantse Kerk Nederland. En daarom zou ik een beroep op u willen doen, ook in de 
wetenschap dat er gelukkig nog veel mensen zijn die in staat zijn om bij te dragen aan de kerk. 
Helaas gaan we 2023 in met een tekort van bijna 240.000 euro. Wanneer tweehonderdveer-
tig mensen elk duizend euro (meer) geven, is dat een erg groot bedrag. Maar wanneer vijf-
honderd mensen in staat zouden zijn vijfhonderd euro (meer) te geven, of duizend mensen 
tweehonderdvijftig euro (meer), of tweeduizend mensen honderdvijfentwintig euro (meer), 
dan moeten we iets aan dit tekort kunnen doen.

Geven aan de kerk is veel meer dan een rekensom alleen. Geven aan de kerk is een inves-
tering in het Koninkrijk van God.  De kerk is de enige organisatie die er niet voor zichzelf is, 
maar voor de ander. De afgelopen jaren hebben we als kerk steeds meer de blik naar buiten 
gericht. Inloophuis Soelaas, waar wekelijks mensen op de koffie komen. Nu nog vooral ou-
deren, maar inmiddels ook met kleuters, en voor dertigers en veertigers zit er ook iets aan 
te komen. Ook is er de Lichtjeswandeling, de buurtkeet met onder andere ontmoeting in de 
buurt. En dan de Open Luchtdiensten met goede muziek: dit is ook kerk, en met alles wat we 
doen voor elkaar en voor het dorp geven we elkaar hoop tot in eeuwigheid en brengen we 
rust en vreugde in mensenlevens.

ds. Lydia Veerman-van Dijk

‘Met je gift en inzet voor de kerk kun je zeggen: 
Ik geloof dat ik iets belangrijks te bieden heb.’

(Henri Nouwen)



Financiële informatie
We willen u op een eenvoudige manier een inkijk geven in de financiële situ-
atie van onze gemeente. Daarom vindt u hieronder een samenvatting van de 
begroting 2023.  

Toelichting op de begroting
De begroting 2023 is de eerste begroting, sinds de fusie, die gebaseerd is op een volledige 
bezetting van het pastorale team van 5 predikanten en 2 kerkelijk werkers.  
Dit betekent wel een forse stijging van de kosten hiervan. Daar bovenop hebben we te maken 
met hoge inflatie en sterk stijgende energiekosten. 

Ook laten de vrijwillige bijdragen een dalende tendens zien. 
Door al deze factoren eindigt de begroting op groot verlies 
van bijna € 240.000,-

Samenvatting begroting Protestantse Gemeente Rijnsburg 2023

Verplichtingen aan andere organen
€56.025

Kerkelijk werk
€85.500

Beheer & 
administratie
€78.775

Kosten PGR 2023 in €

Overige kosten
€9.100

Predikanten / Personeel
€858.900

Gebouwen
Inventaris
€316.350

Overig
€13.000

Solidariteitskas
€29.000

Onroerende zaken
€224.950

Collecten 
Giften
€97.500

Opbrengsten PGR 2023 in €

Overige opbrengsten
€75.500

Begroot
tekort
€239.700

Actie Kerkbalans
€725.000

Kosten PGR in euro Opbrengsten PGR in euro



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 “Kerkba-
lans” ten gunste van ons rekeningnummer NL37 RABO 0373 7276 82. U kunt een af-
schrijving  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 aan-
merking 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 aftrek-
baar 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

Voor meer informatie 

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

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.


