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Actie Kerkbalans 2021: 

Geef vandaag voor de kerk van morgen 
 
 
 
Aan alle leden van de Protestantse gemeente Pijnacker-Delfgauw, 
 
 
We leven in een onzekere tijd. Een tijd waarin we als kerk voor een grote 
uitdaging staan: hoe blijven we met elkaar verbonden?  
 
Elke wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Pijnacker-Delfgauw zoekt 
daarin, in verbinding met elkaar, naar nieuwe wegen. Zo staat de Dorpskerk 
regelmatig open voor mensen die op zoek zijn naar bezinning en contact; is de 
Ontmoetingskerk gespreksgroepen begonnen om te praten over wat de 
coronatijd met mensen doet; sturen de leden van de Acker elkaar 
verjaardagskaarten; is er in Kerk Delfgauw een kerk app ontwikkeld om 
onderling digitaal contact te stimuleren. 
 
Ook financieel zijn wij met elkaar verbonden. Net zoals op andere plekken in de 
maatschappij, zijn dit ook voor de kerk financieel zware tijden. Doordat er veel 
minder mensen naar de kerk komen, zijn de collecteopbrengsten teruggelopen. 
De verhuur van de kerkgebouwen is vrijwel stilgevallen. Het geld uit het verleden 
(rente en beleggingen) levert in deze tijd heel weinig op. Er zijn extra uitgaven 
voor videoapparatuur. En waar de overheid de horeca, sport en cultuur te hulp 
schoot, kon de kerk maar heel beperkt een beroep doen op 
overheidsondersteuning. Toch kiezen we ervoor om onze kerken open te houden, 
om (fysiek of digitaal) bij elkaar te blijven komen en om het pastorale en 
diaconale werk voort te zetten. Juist nu is dat immers hard nodig. 
 
Dit betekent dat we een extra beroep moeten doen op u. 
 
We hebben uw financiële steun hard nodig. We zijn dankbaar met elke bijdrage, 
maar we roepen u op om, als uw financiële situatie dat toelaat, uw structurele 
gift aan de kerk te verhogen. 
 
Hierna wat overwegingen die u kunt gebruiken bij het bepalen van uw bijdrage: 
 

1. De Bijbel roept ons op om vrijgevig te leven. Lees de komende tijd teksten als 

Deuteronomium 14:22-29; Matteüs 6:19-34; 2 Korintiërs 8&9; 1 Timotheüs 

6. Bid en laat u leiden door deze Bijbelse oproep. 
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2. In het Oude Testament wordt het principe van het geven van tienden 

beschreven. Nu ging een deel van die tienden naar de zorg voor de armen en 

vreemdelingen en andere zaken die niet binnen Actie Kerkbalans vallen. Als u 

dit Bijbelse principe wilt volgen, zou u nu ongeveer 2 procent van uw netto 

loon of 3 procent van uw bruto loon kunnen geven.  

 
3. Wat levert uw gift op? Enkele voorbeelden: 

• Door 100 euro te geven steunt u de uitgaven aan kinderkerkmateriaal voor 

één jaar. 

• Door 200 euro te geven maakt u een opleiding mogelijk voor pastoraal 

werkers van uw wijkgemeente die daardoor beter getraind en gevoed 

pastorale bezoeken kunnen brengen. 

• Door 500 euro te geven, steunt u een jaar lang het tienerwerk van uw 

wijkgemeente. 

• Door 1.000 euro te geven, maakt u één kerkdienst mogelijk (verwarming 

kerkzaal, werktijd van de voorganger en koster, muziek). 

• Door 5.000 euro te geven, steunt u een grote onderhoudsklus aan een 

kerkgebouw. 

• Door 10.000 euro te geven dekt u het jaarlijkse wijkbudget van uw 

wijkgemeente, waarmee allerlei activiteiten binnen de wijkgemeente betaald 

worden 

Als alle huidige 1500 gevers hun jaarlijkse bedrag verhogen met 60 euro - dat is 
5 euro per maand - kunnen we alle voorgenomen kerkelijke activiteiten 
voortzetten zonder een groot financieel tekort op te lopen.  
 
Nieuwe gevers zijn natuurlijk heel erg welkom. Het zou fijn zijn als alle leden van 
de gemeente naar vermogen zouden bijdragen. 
 
Wellicht wilt u zich bij het bepalen van uw gift verdiepen in waar het geld heen 
gaat. Op de website van de kerk  https://pknpijnackerdelfgauw.nl/,  vindt u 
meer informatie over de inkomsten en uitgaven van de kerk en over de 
begroting voor 2021. 
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Helpt u mee? Dankzij uw gift kan het protestantse kerkenwerk in Pijnacker en 
Delfgauw voortgezet worden en kunnen we als kerkgemeenschap inhoud geven 
aan de betekenis van Gods Woord van geloof, hoop en liefde. 
 
Hartelijk dank! 
 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters, 
Christel Wesdorp, voorzitter
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