Geef vandaag voor
de kerk van morgen
15 t/m 29 januari 2022

Protestantse Gemeente Bussum
pg-bussum.nl

Lieve mensen!
De waarde van de kerk is niet in een
bedrag te vangen. Misschien zelfs lastig
in woorden te vangen… De kerk is een
plek waar we het geloof met elkaar
delen. Waar we rust en verdieping
vinden en God ontmoeten. Het is een
plek waar we er voor de ander zijn.
Waar we zorgen voor elkaar én voor de
mensen om ons heen. Zo hopen we als
gemeenschap van betekenis te zijn in
de samenleving.

Geef
ook!

Toen we u vorig jaar aanschreven
voor de Actie Kerkbalans was de kerk
vanwege de lockdown dicht. Dit was
in al die jaren dat onze protestantse
gemeente in Bussum bestaat nog
nooit voorgekomen. Voor menigeen
uit onze gemeente was het wegvallen
van de samenkomsten - en alle andere
bijeenkomsten die wij organiseren zwaar. Mensen misten het onderlinge
contact, de preek, het samen zingen en
bidden. Maar gelukkig kon, dankzij uw
gift, via een livestream de kerkdienst
toch meegemaakt worden. Achter de
schermen is hard gewerkt om letterlijk
met elkaar verbonden te blijven. Samen
is geprobeerd elkaar te blijven steunen.
Ook vanuit onze Diaconie, die opriep
tot het sturen van kaarten aan eenzame
gemeenteleden en het bezorgen van
kleine attenties aan hen die de quarantaine zwaar viel.

Als lid
van onze
protestantse
gemeente
ontvangt u
deze folder
over Actie
Kerkbalans.

Het afgelopen jaar bouwden we verder
aan een gemeenschap, die niet alleen
omziet naar elkaar, maar ook klaarstaat
voor mensen in de samenleving.

Samen voor
de kerk van
morgen

Geef
ook!

De Wilhelminakerk, als kerk van ons
dorp, heeft een ambitieuze verbouwing
ondergaan met als doel de kerk meer
uitnodigend, en daarmee ook meer
toekomstbestendig te maken.
In de nieuwe zalen is volop mogelijkheid
voor ontmoeting, voor jong en oud.
Er is een samenwerking aangegaan met
het Leger des Heils; in Bij Bosshardt kun
je terecht voor een kop koffie of soep,
of zomaar een gesprek. Dagelijks is nu
zichtbaar, dat onze dorpskerk haar
deuren letterlijk heeft opengezet
naar de Bussumse samenleving.
Samen voor de kerk van morgen
Daarbij denken we ook aan toekomstige
generaties, aan de kinderen, jongeren en
de jonge gezinnen in onze gemeente.
Voor hen worden tal van activiteiten
georganiseerd. In de Spieghelkerk
hebben alle kinderen in de leeftijd van
4 t/m 12 jaar voor de Adventsperiode
een boekje ontvangen. In dit gezinsboekje staan activiteiten, zoals verhalen,
tekeningen en proefjes, waarmee de
kinderen dagelijks toe konden leven
naar Kerst. En in de Wilhelminakerk
wordt eens per maand Kliederkerk
georganiseerd voor kinderen, hun
ouders en alle opa’s en oma’s. Voor de
tieners is er Chill Squad en Tienerclub en
voor de wat oudere jongeren Dertigers
Connect, ontmoeting en zingeving voor
jonge mensen midden in het leven.

GASTVRIJ

Ook in 2022 willen we het samen kerkzijn vorm en inhoud blijven geven.
We willen vooruit, investeren in het
omzien naar elkaar, van betekenis zijn
voor ons dorp en investeren in activiteiten voor onze jeugd. Daar hebben
we uw steun bij nodig! Met deze brief
doen we daarom opnieuw een beroep
op u voor een financiële bijdrage.

Want ook al is de waarde
van de kerk niet in geld
te vangen, kerk-zijn kost
wel geld. Alleen samen
kunnen we dit waarmaken!

Ik vind de kerk
belangrijk omdat
ik me dichter bij
God voel.

God

Joris Dekker (14 jaar)
Ik vind de kerk
belangrijk omdat
kinderen al van
jongs af aan een
mooie kijk op het
leven meekrijgen.

We zijn u dankbaar voor uw bijdrage, ongeacht de hoogte ervan.
Wel kan het soms goed zijn deze zo
nu en dan bij te stellen. Daarom zijn
wij zo vrij u te vragen: wilt u overwegen uw bijdrage voor 2022 te verhogen? Dat kan al met een verhoging
van € 5,- of € 10,- per maand.

modern
Ben Onland (20 jaar)
ILLUSTRATIES: FLEUR KLEIN

Jan Dekker

De kerk is een
community en
dat is waardevol.

VEILIG

Namens het College
van Kerkrentmeesters

Jongeren uit de PG Bussum
over het belang van de kerk
Gwedolyn van Maurik (14 jaar)

Want ook al is de waarde van de kerk
niet in geld te vangen, kerk-zijn kost
wel geld. Een dominee die bij u langs
komt, de bloemengroet die wordt
bezorgd. Alleen samen kunnen we dit
waarmaken! Uw steun is daarbij van
onschatbare waarde.
Hartelijk dank voor uw gift!

DE KERK VAN MORGEN
DE KERK VAN
DE TOEKOMST

Kindernevendienst, Kliederkerk,
Tienerclub, Chill Squad,
Dertigers Connect, Kids to Express.

OVERZICHT KERKELIJKE
BIJDRAGE NAAR INKOMEN

REKENHULP

Wat is de kerk u waard?
Wanneer u het lastig vindt om de hoogte
van uw bijdrage te bepalen, dan kunt u de
tabel rekenhulp als richtlijn gebruiken.

< € 1.000

Netto maand- Percentage Bedrag
Netto als
inkomen
VVB
per maand periodieke gift

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.
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€ 20,00

€ 12,42

€ 1.250
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€ 45,00
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€ 1.750
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€ 2.000

4,0%

€ 80,00
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€ 2.250
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€ 101,25

€ 62,75

€ 2.500

5,0%

€ 125,00
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€ 2.750

5,5%

€ 151,25
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€ 3.000 >

6,0%

€ 180,00

€ 111,42

Uw financiële steun wordt
zeer gewaardeerd.
Elke bijdrage is welkom!
BEGROTING 2022
BATEN

Geef
ook!

LASTEN

Baten onroerende zaken

€ 111.200 Lasten kerkgebouwen

Rentebaten en dividenden

€ 45.000 Lasten overige onroerende zaken

Koerswinsten effecten
Bijdragen gemeenteleden/collectes
Door te zenden collecten en giften
Subsidies

TOTAAL BATEN

Afschrijvingskosten
€ 302.900 Pastoraat

€ 111.950
€ 13.670
€ 42.410
€ 191.250

VRAGEN?
Wilt u een Overeenkomst periodieke

€ 20.000 Kerkdiensten en activiteiten

€ 30.500

gift ontvangen of

€ 4.260 Verplichtingen en bijdragen

€ 22.200

heeft u vragen over

Salarissen en vergoedingen

€ 65.550

de begroting?

Kosten beheer en administratie

€ 45.650

Rentelasten en bankkosten

€ 21.200

Afdrachten door te zenden collecten

€ 20.000

met het College van

Negatief resultaat

€ -81.020

Kerkrentmeesters

€ 483.360 TOTAAL LASTEN

€ 483.360

U kunt altijd
contact opnemen

via het kerkelijke
bureau.

CONTACTGEGEVENS KERKELIJK BUREAU		

di t/m do 10.00 - 12.00 uur

Telefoon:
Adres:

kb@pg-bussum.nl
pg-bussum.nl
NL11 INGB 0000 4008 20

035 - 691 88 52
Wilhelminaplantsoen 14
1404 JB Bussum

E-mail:
Website:
IBAN:

