
Geef om geloof,  
bezinning, hulp  
en verbinding



Waarom zou je eigenlijk geven om de 
kerk? Zelfs in dubbele betekenis: houden 
van, maar ook ondersteunen, doneren 
– opdat de kerk door kan blijven gaan. 
Het gaat om onze kerk in Uithoorn,  
onze geloofs gemeenschap. 
Financieel ondersteunen is goed, als dat 
van harte gebeurt. Daarvoor is nodig dat 
onze kerk betekenis voor je heeft. Een 
plekje in je hart. De moeite waard om 
haar – samen met anderen – in stand te 
houden. 

Wij zijn de levende bouwstenen van de 
kerk. Een kerk die een luisterend oor 
biedt aan mensen die hun verhaal kwijt 
moeten. Niet alleen de liefde prediken, 
maar ook in praktijk brengen. Mensen 
respecteren die om een of andere reden 
anders zijn. Kwetsbare mensen het 
gevoel geven dat ze de moeite waard zijn 
en gewaardeerd worden. Omzien naar 
zieken en naar wie het om persoonlijke 
redenen moeilijk heeft met het leven.  
Een plek bieden waar onze dierbare 
overledenen voortleven, waar ze  
herdacht en nog steeds genoemd 
worden. Gelegenheid bieden om met 
elkaar weer eens in gesprek te gaan over 
geloof en levensvragen.

We hopen dat je onze bezieling proeft, 
ervaart en beleeft. Want het fundament 
in ons leven waardoor alles gedragen 
wordt, noemen wij het mysterie dat ‘God’ 
heet, geopenbaard in Jezus Christus. 
Onze grote inspiratiebron laat zien hoe 
wij licht kunnen dragen naar elkaar.
Dat is in crisistijd belangrijker dan ooit. 

We moeten het ‘goddelijke’ herontdekken 
in het dagelijkse, in het gewone. Daarvoor 
is stilte, bezinning en verbinding nodig. 
Verbinding met God, verbinding met de 
natuur en verbinding met elkaar. Het gaat 
om liefde, zorgvuldigheid en respect. Het 
goddelijke eren in alles en iedereen waar 
de Schepper zijn ziel in heeft gelegd.

Zo willen wij kerk zijn. Want de kerk, dat 
zijn wij samen. Om dit allemaal mogelijk 
te maken, hebben we ook jouw financiële 
steun nodig. Mogen we op uw, jouw en 
jullie trouwe en royale steun rekenen?

Kerkbalans 2023

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



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

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. De Voedselbank, 
Vluchtelingen werk, de Dorothy-
gemeenschap, Uithoorn voor Elkaar en 
Amnesty International kunnen zo goede 
partners zijn om te werken aan Gods 
koninkrijk.

Avondmaal
De viering van het avondmaal, samen 
delen van brood en wijn, is een diaconale 
taak. De avondmaalcollecte 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. Met bijdragen 
aan een bustocht, een Kerstlunch en een 
kerstattentie. Voor wie niet meer zelf-
standig naar de kerk kan komen, hebben 
we de autodienst. Wie aan huis gebonden 
is kan via internet de diensten meevieren

Hulpvragen
Bij hulpvragen van mensen dichtbij, al of 
niet gemeenteleden, komt de diaconie in 
actie met financiële en morele hulp.

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 
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 jou!
Wij hebben allemaal een diaconale- en 
zendingstaak. De diakenen nemen vaak 
het initiatief. Maar wij kunnen het niet 
alleen. Wij hebben je hulp en gebed 
nodig. Zowel praktisch (omzien naar 
elkaar, helpen wie geen helper heeft en 
beter omgaan met de schepping) als 
financieel. U, jij en jullie laten gelukkig 
telkens zien op beide terreinen 
ruimhartig te willen bijdragen.

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



Administratie
en folder € 500 Bankkosten € 625

Verplichtingen PKN etc
€ 9.750

Kerkdiensten
€ 8.000

Begrote uitgaven 2023 
PGU Diaconie en Zending 
totaal € 53.600

Begrote uitgaven 2023
Protestantse Gemeente te Uithoorn
totaal € 273.750

Organisatie € 300 Wijkattenties € 725

Landelijke bijdrage € 3.450

Plaatselijke hulp € 6.500

Landelijke hulp € 7.500
Wereldwijde 

hulp
€ 26.000

Beheer € 16.000

Gebouwen
€ 56.250

Pastoraat en 
salarissen
€ 182.750

Doorzend
collecten
€ 8.000


