
Kerk zijn we samen

2020

We doen ons best om mensen te helpen. 

En om te zien naar elkaar. Dat blijft nodig.

Maar het kost geld.

Ik ben blij dat de kerk er is, 
daarom geef ik aan mijn kerk.



Kerk zijn we samen
Kerk daar sta je met je deuren open wagenwijd

Voor wie trouwen, dopen, vieren, rouwen

Voor wie maar wil luisteren  

naar een woord dat verheft

naar een onbeduidend verhaal

van een naaste om een praatje verlegen

Kerk blijf daar staan 

Ik geef om de plek die je biedt

Onze kerk krijgt geen subsidie en is 
daarom afhankelijk van vrijwillige 
bijdragen. Uw bijdrage dus!

Wij kunnen ongeveer 750 mensen 
aanschrijven voor een bijdrage.  
Als zij met elkaar gemiddeld € 270 
zouden geven, kunnen wij alles betalen. 
Gelukkig zijn er leden die meer betalen, 
zodat anderen naar draagkracht met 
minder kunnen volstaan. Zie ook de brief 
bij het formulier. 

PROTESTANTSE GEMEENTE  TE UITHOORN

IBAN NL70 RABO 0378 5548 75

tnv PGU Kerkbalans 

Info bij Willem Biesheuvel, tel 06-11001732 

e-mail w.biesheuvel@pkn-uithoorn.nl

www.pkn-uithoorn.nl/kerkbalans

verdieping
bezinningen

activiteiten



Geloven is geven!
De diaconie wil haar bijdrage leveren aan 
de gemeente van Jezus Christus. Dat 
betekent omzien naar elkaar, opkomen 
voor mensen die (financiële) problemen 
hebben en de zwakkeren in de samen-
leving bijstaan. Dichtbij en wereldwijd. 
Dat kunnen we niet zonder u!

Avondmaal
Het avondmaal, samen delen van brood 
en wijn, is een diaconale taak. De avond-
maals  collecte wordt bestemd voor  
een kerkelijk project in het buitenland.  
Er wordt ook voorbede voor gedaan.

Oud en jong
Bijzondere aandacht gaat uit naar 
ouderen in de gemeente. Met bijdragen 
aan een bustocht of een gezellig 
samenzijn voor de Kerst.  
Wie niet meer zelfstandig naar de kerk 
kan komen, kan met de autodienst.  
Er is kerk radio voor wie aan huis 
gebonden zijn, ook via internet.
Wij betrekken jongeren bij diaconale 
activiteiten. Met een bezoek aan een 
project, of hulp bij het werk van diakenen.

Hulpvragen
Bij hulpvragen van mensen dichtbij komt 
de diaconie in actie met financiële en 
morele. Die hulpvragen blijven 
toenemen.

Noodhulp bij rampen
Kerk in Actie coördineert binnen onze 
landelijke kerk het diaconale- en 
zendings werk. Deskundigheid en 
begeleiding ter plaatse is vereist. In het 
buitenland wordt samengewerkt met 
partner- organisaties om situaties 
structureel te verbeteren. Nood wordt 
snel gesigna leerd en noodhulp snel 
geboden. Syrië blijft onze speciale 
aandacht houden. Vluchtelingen uit 
onveilige regio’s blijven onze aandacht en 
hulp nodig hebben. 

Zending
De zending ondersteunt mensen en 
organisaties die Gods woord verkon-
digen. Gecoördineerd door Kerk in Actie, 
gesteund door de diaconie.

Samen met u! 
Wij hebben allemaal een diaconale- en 
zendingstaak. De diakenen nemen 
initiatief. Namens u, maar wij kunnen het 
niet alleen. Wij hebben uw hulp en gebed 
nodig. Praktisch (omzien naar elkaar, 
helpen wie geen helper heeft, bewust 
omgaan met de schepping) en financieel. 
Onze gemeente heeft laten zien 
ruimhartig te willen bijdragen. 

DIACONIE EN ZENDING

IBAN NL85 RABO 0363 5078 68

tnv PGU bijdrage Diaconie en Zending

Info bij Koen de Bruin, tel 06-12947610

e-mail diaconie@pkn-uithoorn.nl

www.pkn-uithoorn.nl/diaconie

Diaconie en Zending



Begrote uitgaven 2020 
Diaconie en Zending
totaal € 53.525

Begrote uitgaven 2020
Protestantse Gemeente  te Uithoorn
totaal € 229.000

€ 1.940
Algemeen

Zending

Binnenlands
diaconaat

Wereld
diaconaat

Eigen gemeente

Landelijke bijdragen

€ 4.060

€ 6.800

€ 9.125 € 9.800

€ 21.800

Salaris en 
vergoeding

€ 13.000

Verplichting 
en bijdrage

€ 9.500

Beheer en 
administratie

Onroerende 
zaken

Kerkgebouw

€ 52.500

€ 118.750
Pastoraat

€ 2.000

€ 15.850 € 16.000

Kerkdienst


