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Al bijna 2000 jaar is de kerk voor ontelbaar veel gelovigen 
van grote betekenis. In de kerk wordt gebeden, gezongen, 
gerouwd en gevierd. Mensen komen samen om hun geloof 
in God, maar ook hun levenservaringen, te delen. Dat geeft 
een bijzondere band.

Kerkleden willen gastvrij zijn, een open en warme gemeen-
schap waar je kunt zijn wie je bent met je vragen en je 
antwoorden. Gastvrij voor ouderen om met elkaar na te 
denken over het leven en over God en gastvrij voor jonge 
mensen die hun leven nog voor zich hebben en dat willen 
delen met God en met elkaar. Zonder uw bijdrage zou het 
onmogelijk zijn om deze activiteiten te blijven doen:

Inspirerende vieringen
Elke week even pauze nemen. Uitstijgen boven de drukte 
van elke dag, bidden voor alles waar je tegenaan loopt en 
danken voor het goede in het leven. Onze kerk organiseert 
ook Songs of silence, en voor de kleine kinderen en hun 
ouders is er maandelijks de Kliederkerk.

Een zorgzame gemeenschap
Een bezoekje als je ziek bent, een bemoedigende  
schouderklop, een helpende hand: omzien naar elkaar en 
zorgen voor elkaar, dat is het kloppende hart van ons  
kerk-zijn. En via onze Diaconie helpen we financieel  
verschillende projecten in de buurt, zoals de Voedselbank 
en Schuldhulpmaatje. Maar ook projecten ver weg zoals 
bijvoorbeeld, de bouw van een kinderdagcentrum in  
Moldavië via de stichting Mensenkinderen.

Een gastvrije kerk
Wie je ook bent en waar je ook vandaan komt: in de kerk 
ben je welkom. Je vindt er een luisterend oor en een 
bemoedigend woord. Wilt u ook dat onze kerk in Bussum 
kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat? 
Geef dan vandaag voor de kerk van morgen. 
Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan!

Hartelijk dank voor uw steun.
Namens het College van Kerkrentmeesters, 

Beste gemeenteleden,

Jan Dekker voorzitter
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Wat zegt de kerk van 
morgen ons nu nog in 
deze tijd?
Zijn we ’t zicht op  
toekomst voor de kerk 
misschien wat kwijt?
De kerk zoekt naar  
verbinding, naar  
genegenheid, contact,
misschien dacht je:  
da’s door corona toch 
wat weggezakt.

Maar weet: de kerk van 
morgen, dat is ook die 
van vandaag,
die kerk is blijven  
zorgen, want dat was 
niet eens een vraag.
Die kerk die ís er; zal er 
altijd zijn in alle tijden,
die kerk die kijkt niet 
weg, heeft oog voor 
eenzaamheid en lijden.

Die kerk blijft ook een 
kerk die is bezield door 
het geloof, 
en door de hoop en 
liefde. Samen dichten  
we de kloof
tussen de kerk-betrok-
kenen en mensen aan 
de rand.
De kerk van nu en  
morgen gelooft: wij 
leven aan Gods hand.

GEEF VANDAAG VOOR 
DE KERK VAN MORGEN

Geef 
ook!



GEMEENTELEDEN OVER DE WAARDE VAN DE KERK - juist in deze tijd 
EN HUN VERLANGEN VOOR DE TOEKOMST VAN DE KERK

‘Geloven doe je samen. Het is persoonlijk,  
maar niet individualistisch.’

Onze samenleving staat bol van 
individualisering en solidariteit 
staat onder druk. Kerkdiensten 
kunnen door corona steeds 
minder worden bezocht. Door 
de coronacrisis wordt duidelijk 
hoe wezenlijk de gemeenschap 
is. Juist nu we niet of slechts 

beperkt kunnen samenkomen, 
blijkt wat we missen. Geloven 
doe je samen. Het is persoonlijk, 
maar niet individualistisch. 
De slogan ‘alleen samen’ geldt 
niet alleen voor het overwinnen 
van corona, maar ook voor 
geloven, hopen en liefhebben. 

Vanuit liefde
De waarde van de kerk in deze tijd is dat we vanuit ons geloof 
weten dat corona niet het laatste woord heeft, vanuit de hoop 
weten we dat er een betere toekomst komt en vanuit de liefde 

mag ik voor mijn naaste klaarstaan. Mijn verlangen voor de  
toekomst van de kerk is dat we fysiek mogen samenkomen  

zonder alle belemmeringen waar we nu mee te maken hebben. 
Samen zingen, en getuigen, samen leven tot Gods eer. 

Als waardevol ervaar ik vooral de geméénschap die wij samen  
vormen. Het is de kracht, en tegelijkertijd ook het kwetsbaarste van 
het kerk zijn. Dat kwetsbare ondervinden we aan den lijve, maar er is 
veel opgepakt. De online kerkdiensten zo snel al tot stand gekomen. 
Het aangepaste vervoersschema. Maar vooral het onderlinge  
contact. We proberen op verschillende manieren naar elkaar om te 
zien. Een veel gehoorde uitspraak van gemeenteleden: “Het is niet 
leuk, maar fijn wat er allemaal gedaan wordt”. Daar is men dankbaar 
voor. En daar wordt hoop uitgeput. 

Mijn verlangen voor de toekomst van de kerk is allereerst dat we 
weer terug kunnen naar normaal. Naast elkaar in de kerk zitten en 
vooral het samen zingen. Ik wens voor de kerk dat we niet loslaten. 
Ook niet als de groep kleiner wordt. Dat de boodschap van liefde en 
zorg voor elkaar, centraal blijft staan. Niet alleen in de kerk,  
maar zeker ook voor de wereld, dichtbij en veraf.

“Het is niet leuk, maar fijn wat er allemaal gedaan wordt”

Jelle Korf (Spieghelkerk)

Nicolette Mauritz (Sion)

Alleen samen

Ineke van Biemen 

(Wilhelminakerk)
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Uw financiële steun wordt  
zeer gewaardeerd.

Elke bijdrage is welkom!

Telefoon: 035 - 691 88 52
Adres: H.A. Lorentzweg 59  

1402 CC Bussum 

E-mail: kb@pg-bussum.nl
Website: pg-bussum.nl
IBAN: NL11 INGB 0000 4008 20

VRAGEN?
Heeft u vragen 
over de  
begroting?
U kunt altijd  
contact  
opnemen met  
het College van 
Kerkrentmeesters.  
kb@pg-bussum.nl  
of bel met
035 691 88 52.

BEGROTING 2021

BATEN LASTEN
Baten onroerende zaken € 107.050 Lasten kerkgebouwen € 108.265 

Rentebaten en dividenden € 52.500 Lasten overige onroerende zaken € 13.364 

Koerswinsten effecten Afschrijvingskosten € 42.382

Bijdragen gemeenteleden/collectes € 321.300 Pastoraat € 221.188 

Door te zenden collecten en giften € 20.000 Kerkdiensten en activiteiten € 29.500 

Subsidies € 10.600 Verplichtingen en bijdragen € 26.100 

Salarissen en vergoedingen € 58.550 

Kosten beheer en administratie € 45.300 

Rentelasten en bankkosten € 17.500 

Afdrachten door te zenden collecten € 20.000

Negatief resultaat € -70.699 

TOTAAL BATEN € 511.450 TOTAAL LASTEN € 511.450 

REKENHULP

Netto maand-
inkomen

Percentage  
VVB

Bedrag  
per maand

Netto als  
periodieke gift

< € 1.000 2,0% € 20,00 € 12,42

€ 1.250 2,5% € 31,25 € 19,42

€ 1.500 3,0% € 45,00 € 27,92

€ 1.750 3,5% € 61,25 € 38,00 

€ 2.000 4,0% € 80,00 € 49,58

€ 2.250 4,5% € 101,25 € 62,75

€ 2.500 5,0% € 125,00 € 77,42 

€ 2.750 5,5% € 151,25 € 93,67

€ 3.000 > 6,0% € 180,00 € 111,42

Wat is de kerk u waard?
Op veler verzoek hebben we dit jaar
richtlijnen opgenomen voor de hoogte 
van uw bijdrage. Zie tabel rekenhulp.

Geeft u vooral via een periodieke gift. 
Door medewerking van de Belastingdienst 
krijgt u dan een volledige giftenaftrek. 
Meer informatie kunt u vinden op  
pg-bussum.nl/kerkbalans. Of u kunt  
contact opnemen met het kerkelijk bureau. 

OVERZICHT KERKELIJKE 
BIJDRAGE NAAR INKOMEN

CONTACTGEGEVENS KERKELIJK BUREAU        ma t/m do 10.00 - 12.30 uur


