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Geef vandaag
voor de kerk
van morgen

Houd 
elkaar 
vast!



Kerk-zijn, dat doen we samen. In 
verbondenheid met God én met elkaar. 
In coronatijd is juist dat samen kerk-zijn 
onder druk komen te staan. Gelukkig zijn 
we in de kerk op talloze creatieve 
manieren naar elkaar om blijven zien. 
Toch blijft het soms moeilijk je in een tijd 
van deels dichte kerkdeuren echt met 
elkaar verbonden te weten. 

Wat verlangen veel mensen ernaar elkaar 
op zondag weer te ontmoeten en sámen 
te zingen, te luisteren naar Gods Woord, 
de sacramenten te vieren. Tegelijk 
hebben we in de afgelopen tijd ontdekt 
dat er meer manieren zijn om kerk-zijn 
samen te beleven. Dat houden we vast. 
De komende tijd wordt een tijd van weer 
opbouwen. Opnieuw een roerige periode. 
Laten we hierin bovenal elkaar 
vasthouden! 

Daar heeft de kerk uw hulp bij nodig. De 
coronacrisis vraagt veel van kerken, ook 

financieel gezien. Inkomsten nemen af en 
tegelijk zorgen creatieve vormen van 
kerk-zijn juist voor extra kosten, die onze 
kerk zonder aarzelen voor haar rekening 
neemt. 

We hopen van harte dat u ook dit jaar 
weer wilt geven voor onze  gemeente. 
Want elkaar vasthouden, dat kan alleen 
samen. Helpt u mee? Alvast veel dank! 
Geef voor verbondenheid met elkaar, 
steun uw kerk! Samen houden we elkaar 
vast in én na coronatijd.

Kerk-zijn in verbondenheid

Geef vandaag
voor de kerk
van morgen

Houd elkaar vast!

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
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Geloven is geven!
Diaconaal werk is wezenlijk voor de 
gemeente van Jezus Christus. Dat 
betekent omzien naar elkaar, zwakkeren 
bijstaan en opkomen voor mensen die 
(financiële) problemen hebben. Dichtbij 
en wereldwijd. Dat kunnen we niet 
zonder u!

Samen met anderen
In Uithoorn werken we zoveel mogelijk 
samen met alle mensen van goede wil. 
Met elkaar proberen we ervoor te zorgen 
dat er in ons dorp geen mensen tussen 
wal en schip vallen. Zo kunnen De 
Voedselbank, Vluchtelingenwerk en de 
Dorothy-gemeenschap goede partners 
zijn om te werken aan Gods koninkrijk. 

Avondmaal
Samen delen van brood en wijn, bij het 
avondmaal, is een diaconale taak. De 
avondmaalscollecte wordt bestemd voor 
een kerkelijk project in het buitenland. Er 
wordt ook voorbede voor gedaan.

Ouderen
Bijzondere aandacht gaat uit naar
ouderen in de gemeente. Bijdragen
aan een bustocht, een Kerstlunch en een 
kerstattentie. Voor wie niet meer zelf–
standig naar de kerk kan komen, is er de 
autodienst. Wie aan huis gebonden is kan 
via internet de diensten meevieren.

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

Noodhulp bij rampen
Kerk in Actie coördineert binnen onze
landelijke kerk het diaconale- en
zendingswerk. Deskundigheid en
begeleiding ter plaatse is vereist. In het
buitenland wordt samengewerkt met
partnerorganisaties om situaties
structureel te verbeteren. Nood wordt
snel gesignaleerd en noodhulp snel
geboden. Vluchtelingen uit onveilige 
regio’s blijven onze aandacht en hulp 
nodig hebben.

Zending
Via Kerk in Actie ondersteunt de Zending 
mensen en organisaties die Gods woord 
verkondigen, 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 steun 
nodig. Zowel praktisch (omzien naar 
elkaar, helpen wie geen helper heeft, 
beter omgaan met de schepping) als 
financieel. U laat gelukkig telkens zien 
ruimhartig te willen bijdragen, zowel 
financieel als praktisch.

Diaconie en Zending

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



Bankkosten

Verplichtingen 
PKN etc

Begrote uitgaven 2022 
Diaconie en Zending 
totaal € 52.925

Begrote uitgaven 2022
Protestantse Gemeente te Uithoorn
totaal € 236.200

€ 1.575
Algemeen

Binnenlands
diaconaat

Wereld diaconaat
en Zending

Landelijke bijdragen
€ 3.600

€ 6.500

€ 7.500
€  33.750

Beheer Kerkgebouw

€ 8.000
Pastoraat en

salarissen
€ 175.200

€ 15.000 € 25.000

Kerkdienst

€ 11.000

Eigen gemeente


