Betreft: vaste vrijwillige bijdrage 2022
Geacht lid van de Protestantse Gemeente te Voorschoten,
Graag vragen wij uw aandacht voor de Actie Kerkbalans 2022.
Kerk zijn we samen, juist in deze tijd
De Protestantse Gemeente Voorschoten wil een plek zijn waar God zich aan mensen verbindt
en, door hen, aan de wereld waarin wij leven. Een plek waar gemeenteleden elkaar
ontmoeten. Waar zij bemoediging en inspiratie ervaren door de Bijbel als hoopvol
uitgangspunt voor ons leven. Een actieve gemeenschap van mensen die elkaar steunen,
opbouwen en inspireren. Binnen de kerk, maar zeker ook in ons dorp Voorschoten en
daarbuiten.
Als kerkgemeenschap hechten we veel waarde aan ontmoeting en pastoraal contact. Ons
vernieuwde kerkgebouw in het hart van het dorp biedt daarvoor alle ruimte. Een plek waar
iedereen terecht kan die op zoek is naar verbinding en ontmoeting.
U kunt helpen
Wij willen een actieve geloofsgemeenschap kunnen zijn, nu en in de toekomst. Daarom
vragen wij uw jaarlijkse financiële bijdrage. Naast de inzet van velen is voor het werk in en
vanuit de kerk ook geld nodig. De kerk is volledig afhankelijk van vrijwillige bijdragen. In 2021
ontving onze kerkgemeenschap omstreeks € 260.000 door de actie Kerkbalans. Dat bedrag
dekte samen met de andere inkomsten 85% van de uitgaven. Uw bijdrage is daarom hard
nodig! Bijgaand vind u een overzicht van onze activiteiten en een raming van de begroting
voor 2022.
We hopen dat u ons financieel wilt steunen. Zo kunnen we samen zorgen voor een actieve
protestantse kerkgemeenschap in Voorschoten.
Geef slim
Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting. Geeft u een periodieke
gift? Dan hebt u nog meer mogelijkheden voor belastingaftrek. U leest hier alles over op
www.kerkbalans.nl.
Met vriendelijke groet,
Herman Scholten (Voorzitter)

Froukje Harkes-Idzinga (Scriba)

Kerkplein 2, 2251 BS te Voorschoten
www.dorpskerkvoorschoten.nl

DIACONIE / HULP

RELIGIE EN CULTUUR

KARAKTERISTIEK

Spiritueel Café

Onderdeel van de Protestantse Kerk
Nederland (PKN)

Stille hulp aan individuele personen

Inloopconcerten

Beschermd wonen in diaconie woningen

Orgelconcerten°

Schuldhulpmaatje

Gespreksgroepen / leerhuis°

Inzameling voedsel voor voedselbank

Lunchgesprekken

Vrijwilligers voor Vluchtelingenwerk

Cantatediensten

Financiële steun aan Hospices Wassenaar en
Leiden, De Bakkerij (Leiden), Cirkelbus, Exodus
(ex-gedetineerden), INLIA (vluchtelingen),
Epafras (bezoek aan NL gedetineerden in
buitenland) e.a.
Kerstpakketten

Vakantieweken voor ouderen / gehandicapten

Taizé-diensten
Vastenmaaltijd en filmavonden
English Carol Service°
Meezing-kerstconcert
Christelijke meditatie°

3 predikanten: ds. Anki Peper, ds. Bert Boter.
ds. Willem de Boer
Dorpskerk en bijgebouw ‘t Voorhuys bieden
plaats voor kerkdiensten, lezingen,
concerten, exposities en
groepsbijeenkomsten
Cantrix, 3 organisten, jeugdwerker,
beheerder Dorpskerk
Veel kerkleden voeren vrijwilligerswerk uit,
binnen en buiten de kerk

° ism RK parochie en Anglicaanse kerk St.James

RAMING 2022

Pastorale zorg, w.o. in verzorgingshuizen en
Vlietlande
Stervensbegeleiding, uitvaarten
Ruimte bieden voor activiteiten van derden:
Vluchtelingenwerk, Amnesty International

1700 leden

OPEN KERK

Baten
Opbrengsten onroerende zaken
Rente en dividenden, acties

30.000
62.500

Collectes, giften en bijdragen aan

25.000

Vrijwillige bijdrage leden

256.500

Open (Dorps-)kerk: elke vrijdag *

OVERIG
Via Raad van Samenwerkende kerken in nauw
contact met andere geloofsgemeenschappen
in Voorschoten
Bezoek ook onze website:
www.dorpskerkvoorschoten.nl

€

Koffie-ochtend Noord Hofland*
Eetcafé
Kerst– en paasvieringen in verzorgingshuizen
Kerk open bij evenementen: Paardenmarkt,
Open monumentendag, Weekend van
Voorschoten, Kerstmarkt*

Lasten
Kosten kerk- en nevengebouwen
Kosten pastoraat
Salarissen en personeelskosten
Overige lasten

* tijdelijk opgeschort vanwege COVID.
Saldo exploitatie PGV

374.000

90.500
220.500
89.500
45.000

€

445.500

€

-71.500

