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Geef vandaag
voor de kerk
van morgen

Geef vandaag
voor de kerk
van morgen

Meer dan ooit missen we de warmte
van andere mensen om ons heen –
de handdruk bij een ontmoeting, een
spontane knuffel, dat klopje op de
schouder. Mensen zoeken verbinding,
contact en genegenheid.
De kerk is daarbij voor veel mensen niet
weg te denken: samen komen om je
geloof in God, maar ook je levens
ervaringen, te delen. Met elkaar.
Dat geeft een bijzondere band.
Kerkbalans vraagt u om te investeren in
een levende kerk tijdens en na corona.
Omdat we mensen zijn, mensen die
elkaar opzoeken in lastige, maar ook
mooie tijden.
Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen
waar ze al eeuwenlang voor staat?
Geef dan vandaag voor de kerk van
morgen.

Dankzij uw bijdrage
kan de kerk voortbestaan

bezinning
verdieping

en

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

Diaconie en Zending
Geloven is geven!

Noodhulp bij rampen

De diaconie wil haar bijdrage leveren aan

Kerk in Actie coördineert binnen onze

de gemeente van Jezus Christus. Dat

landelijke kerk het diaconale- en

betekent omzien naar elkaar, opkomen

zendingswerk. Deskundigheid en

voor mensen die (financiële) problemen

begeleiding ter plaatse is vereist. In het

hebben en de zwakkeren in de samen

buitenland wordt samengewerkt met

leving bijstaan. Dichtbij en wereldwijd.

partnerorganisaties om situaties

Dat kunnen we niet zonder u!

structureel te verbeteren. Nood wordt

Avondmaal

snel gesignaleerd en noodhulp snel
geboden. Vluchtelingen uit onveilige

Het avondmaal, samen delen van brood

regio’s blijven onze aandacht en

en wijn, is een diaconale taak. De avond

hulp nodig hebben.

maalscollecte wordt bestemd voor een
kerkelijk project in het buitenland. Er

Zending

wordt ook voorbede voor gedaan.

De zending ondersteunt mensen en
organisaties die Gods woord verkondi

Oud en jong

gen. Gecoördineerd door Kerk in Actie,

Bijzondere aandacht gaat uit naar

gesteund door de diaconie.

ouderen in de gemeente. Met bijdragen
aan een bustocht, een gezellig samenzijn

Samen met u!

voor de Kerst en een kerstattentie. Voor

Wij hebben allemaal een diaconale- en

wie niet meer zelfstandig naar de kerk

zendingstaak. De diakenen nemen

kan komen, hebben we de autodienst.

initiatief. Namens u, maar wij kunnen het

Wie aan huis gebonden zijn kunnen via

niet alleen. Wij hebben uw hulp en gebed

internet de diensten meevieren.

nodig. Zowel praktisch (omzien naar

Wij betrekken jongeren bij diaconale

elkaar, helpen wie geen helper heeft,

activiteiten. Met een bezoek aan een

bewust omgaan met de schepping) als

project, of hulp bij het werk van diakenen.

financieel. Onze gemeente laat zien

Hulpvragen

ruimhartig te willen bijdragen.

Bij hulpvragen van mensen dichtbij komt

DIACONIE EN ZENDING

de diaconie in actie met financiële en

IBAN NL85 RABO 0363 5078 68

morele hulp. We verwachten een

tnv PGU bijdrage Diaconie en Zending

toename van die hulpvragen door de

Info bij Koen de Bruin, tel 06-12947610

huidige pandemie.

e-mail diaconie@pkn-uithoorn.nl
www.pkn-uithoorn.nl/diaconie

Beheer en
administratie Kerkgebouw
€ 15.500
Salaris en
vergoeding € 45.500
Verplichting
en bijdrage

€ 12.000
€ 3.500

Onroerende
zaken

Pastoraat

€ 13.000

€ 111.500
Begrote uitgaven 2020
Protestantse Gemeente te Uithoorn
totaal € 212.000

Kerkdienst
€ 9.500

Landelijke bijdragen
€ 4.450
Eigen gemeente
€ 6.300
Binnenlands
diaconaat
€ 8.200

Algemeen
€ 1.940
Werelddiaconaat
en Zending
€ 32.125
Begrote uitgaven 2021
Diaconie en Zending
totaal € 52.550

