Wat kosten kerk en diaconie?
De getoonde cijfers tonen de verwachte
lasten van de kerk en de diaconie in 2022.
Met een goed resultaat van de actie
Kerkbalans hopen wij voldoende inkomsten
te ontvangen om deze kosten te kunnen
dragen. Helpt u mee? De volledige begroting
is te vinden op www.pkn-assen.nl onder:
over ons/downloads en Anbi.

Geef vandaag voor
de kerk van morgen!

Musica pro Deo

Predikanten en organisten
Gebouwen

€ 717.326
€ 140.813

Administratie

€ 30.055

Algemeen

€ 39.687

Wijkgemeenten

€ 22.950

Af te dragen gelden

€ 34.827

Totaal

Jozefkerk

€ 985.658

Diaconie
Uitgaven afgerond op € 100,–

Begroting
2022

Wijkdiaconieën

€ 13.300

Ondersteuning

€ 19.100

Zieken - en ouderenzorg

€ 6.500

Kerkelijke organen

€ 11.500

Missionaire beraadsgroep/zwo

€ 26.900

Bijdragen instellingen

€ 50.000

Beheer en administratie

€ 35.000

Collectedoelen

€ 107.500

Diaconale kosten
Besteding uit vermogen: o.a.
diaconaal werker en parttime
predikant ouderenwerk
Totaal diaconie

Informatie

Kerkelijk Bureau
Collardslaan 2a 9401 GZ Assen
t (0592) 312 056
e kerkelijkbureau@pkn-assen.nl
w www.pkn-assen.nl

Kerstpakkettenactie

€ 269.800
€ 70.500

€ 340.300

De Ontmoeting

College van Kerkrentmeesters
Erwin Kremer, penningmeester
College van Diakenen
Imke Zeilstra, penningmeester
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Kerk

Regel
kerkbalans
online!
Via app of
www.pkn-assen.nl

De Protestantse Kerk Assen heeft bij de actie Kerkbalans twee doelen:
KERK en DIACONIE.

Kerk

Diaconie

Voor een sluitende begroting van de kerk
is veel geld nodig voor o.a. salarissen
van predikanten en het onderhoud van
gebouwen. Omdat de kerk geen subsidie
ontvangt, moeten we als leden dit geld
zelf opbrengen. Ook de kleinste bijdrage is
welkom! Kunt u helemaal niet bijdragen en
hebt u financiële problemen, dan verwachten
we geen bijdrage van u. U kunt dan eventueel
een beroep doen op de diaconie.

De diaconie helpt wie geen helper heeft.
In principe wordt iedereen geholpen die dat
nodig heeft, binnen en buiten de kerk. Daar
heeft de Diaconie uw bijdrage voor nodig.
Er is onderscheid tussen Diaconie Ver weg
(Kerk in Actie) en Diaconie Dichtbij.

Een richtlijn voor uw bijdrage
voor de diaconie
Gemiddeld bedraagt de hoogte van uw
bijdrage voor de diaconie ongeveer een
kwart van die voor de Kerk.
Voorbeeld:
bij een modaal inkomen is dat € 60:
voor Ver weg € 25 en voor Dichtbij € 35.

Groene kerk

Geef vandaag voor de kerk van morgen!
Er zijn nogal wat spreekwoorden die gaan over de tijd. Sommige van die wijze
uitspraken hebben een bijbelse achtergrond. Bijvoorbeeld dat er voor ieder ding
een geschikte tijd is, of dat iedere dag genoeg heeft aan zijn eigen kwaad.
Zo kun je nog wel even doorgaan.
Mensen leven in de tijd en met de tijd. Het is belangrijk om je daarvan bewust te
zijn. Tegenwoordig leren we om ‘in het moment’ te leven. Bewust zijn van het hier
en nu. Maar je kunt pas bewust in het nu leven, als je kennis hebt van het verleden
en weet waar je naar toe gaat. In het motto van de actie Kerkbalans komt dit tot
uitdrukking. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Dan gaat het niet om de kerk
als gebouw, maar om de kerk als geloofsgemeenschap.

een richtlijn voor uw bijdrage
voor de kerk
Van leden met een modaal inkomen
vragen we 1% van het netto salaris
(1% van € 24.000 is jaarlijks een bijdrage
van € 240 of maandelijks € 20).
Bij hogere inkomens adviseren we een
hoger percentage.

Regel
kerkbalans
online!
Via app of
www.pkn-assen.nl

Als we het met elkaar belangrijk vinden dat die kerk er morgen nog is, dan moet je
daar vandaag wat aan doen. De kerk leeft wel van de Geest,
maar niet van de wind. Door bij te dragen, help je mee
om in stand te houden wat generaties voor ons
hebben opgebouwd. Met het oog op een vitale
toekomst voor de kerk.
Ds. Bert Altena
Stadspredikant

www.pkn-assen.nl

•

•

U kunt uw bijdrage overmaken op
rekening NL 44 RABO 0373 715 722
t.n.v. CvK Prot.Gem. Assen inzake
Kerkbalans.
Informatie over belastingaftrek:
www.belastingdienst.nl/schenken

