
Je kerk heeft je nodig.

Ja, jou ook!
We doen ons best om mensen te helpen. 

En om te zien naar elkaar. Dat blijft nodig.

Dus blijven we jou ook nodig hebben. 

Wen er maar vast aan! ;o)



Er is meer in De Schutse
In onze kerk De Schutse is altijd wat te doen. 

Je vindt er inspiratie, rust, troost in een viering. 
Ontmoeting bij de koffie, gezelligheid bij activiteiten.

Inzicht door een cursus of lezing over maatschappij, geloof en Bijbel.  
Discussie of een nieuwe kijk bij KerkCafé. 

Persoonlijke aandacht en herkenbare vragen bij kringen of groepen.



Wij vinden de kerk belangrijk als plek om God te ervaren. 

Een welkome plek
Om die te kunnen bieden en om mensen die het moeilijk hebben te 
kunnen blijven helpen, vragen we jouw financiële bijdrage. 

Natuurlijk zijn we ook erg blij als je gewoon meedoet. Met aandacht, 
of praktische hulp. Maar voor het werk van onze predikanten en vele 
vrijwilligers is gewoon geld nodig. Ook voor het behoud van onze 
speciale plek De Schutse.

Dus we zullen je hulp blijven vragen. Als het nu een keertje niet 
uitkomt, komen we graag nog ’ns bij je terug.

Kerkbalans
Elk jaar in januari doen zo’n 2.000 kerken mee aan Actie Kerkbalans. 
Duizenden vrijwilligers zamelen geld in voor hun plaatselijke kerk. 
Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. 
Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie. Om te kunnen 
bestaan rekenen kerken op bijdragen van hun leden. Zo blijven ze 
van waarde voor hun leden en de samenleving. 

Kerkrentmeesters en diaconie
Op pkn-uithoorn.nl/kerkbalans vind je de plannen en verwachtingen 
van de kerkrentmeesters (die de kosten van onze kerk beheren), en 
van de diakenen (die onze giften en steun aan anderen verdelen). 

Steun
Wil je zelf een keer met iemand praten? Of heb je zelf financiële of 
andere praktische hulp nodig? Neem contact op en we kijken samen 
wat we kunnen doen. Ook als je zelf mee wil helpen!



Nieuwsgierig? 
Kom gerust langs op 
zondagochtend!  
Of kijk op onze website  
voor alle activiteiten, 
telefoon nummers,  
WhatsApp groepen en 
ons YouTube-kanaal!

Website
www.pkn-uithoorn.nl

E-mail
info@pkn-uithoorn.nl


