
  

De deuren van de kerk staan altijd open, ook voor u! Kunt u onze hulp gebruiken, of zou u graag eens in gesprek 

gaan? Neem dan contact op met ds Hage via 0346-261565 of khage@kpnmail.nl 
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Samen van betekenis voor de Pieterskerk 
 

 

Breukelen,  januari 2021 
 
Geacht gemeentelid, 

 

Als kerk zijn we van betekenis in de samenleving. Als gemeenschap zien we naar elkaar om en delen ons geloof 

in God met elkaar. Het afgelopen jaren waren de ontmoetingen beperkt. Uw vaste plek in de kerk mist u elke week 

opnieuw.  

 

Toch merken we afgelopen jaar dat we verbonden konden blijven. Er zijn gelukkig veel onderlinge contacten en er 

wordt naar elkaar omgezien. Komend jaar hopen we u weer te mogen begroeten in de kerk, bij u thuis, op een 

kring, bij de kinderkerk of tijdens de avonden van de jeugdvereniging.  

 

Om alle verbindende activiteiten rondom en in de wijkgemeente Pieterskerk ook in 2021 voort te kunnen 

zetten, doen we een dringend beroep op u voor een financiële bijdrage. 

 

De Pieterskerk vervult anno 2021 een waardevolle plek in de lokale samenleving. Met uw hulp kunnen we dit 

belangrijke werk ook volgend jaar voortzetten, bijvoorbeeld door het organiseren van open maaltijden, openstelling 

van de kerk op vrijdag, maar ook de wekelijkse kerkdiensten. We zoeken ook naar nieuwe vormen om als kerk 

van betekenis te zijn voor mensen die zich eenzaam of alleen voelen, maar ook voor mensen die graag meer 

verdieping in hun geloof zoeken. Het maakt onze kerk zo bijzonder en uw gift draagt hieraan bij!  

 

Juist in een samenleving waarin mensen steeds vaker op zichzelf zijn aangewezen, vormen we met elkaar een 

gemeenschap waar mensen altijd welkom zijn. Uw steun is daarbij van onschatbare waarde.  

 

Wij danken u heel hartelijk voor uw bijdrage! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Ds Krijn Hage 

Predikant 

 

 

Dick Oosthoek 

Voorzitter kerkenraad 

 

 

 

P.S. Geef voor het werk in uw wijkgemeente 
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Hoe gebruiken wij uw bijdrage in 2021   

    

In onderstaande tabel kunt u zien hoe wij uw geld in 2021 verwachten te besteden. Links staan de 
werkelijke kosten van 2019, in het midden de begroting voor 2020. Wij hopen dat u zo enig inzicht 
heeft in de verschillende bestedingsdoelen.  

    
    

Waar besteden we uw geld aan:  Realisatie Begroting Begroting  

  2019 2020 2021 

Predikant, gastpredikanten  en pastoraat 91.557 94.250 96.250 

Organist / medewerker diensten 9.058 8.300 8.300 

Liturgie / drukwerk  1.926 2.300 2.050 

Kringwerk / Leerhuis 232 200 200 

Jeugdwerk / Kinderkerk Catechese 1.265 1.750 1.250 

Quota en solidariteitskas (afdracht) 4.917 5.000 5.000 

Contributies 425 500 500 

Startweekend 588 500 500 

Overige kosten 225 400 400 

Totale kosten 110.193 113.200 114.450 

    

De kosten om samen gemeente te kunnen vormen, zijn hoger dan de opbrengsten. We komen bijna 
24.000 euro tekort. Verder besparen is niet mogelijk.  
Wij hopen het tekort te verlagen doordat u uw bijdrage - indien mogelijk - verhoogd. Elke euro die 
u extra geeft komt geheel ten goede aan onze wijkgemeente. Een richtbedrag gerelateerd aan uw 
inkomen is op de website www.pieterskerk.info te vinden. 
Kosten voor gebouwen staan niet op deze begroting, die kunnen wij betalen uit verhuurinkomsten. 

    
Hoe wordt het allemaal betaald ? Realisatie Begroting Begroting 

  2019 2020 2021 

Vrijwillige bijdragen/kerkbalans 67.380 65.000 65.000 

    

Collecten in de kerk 10.075 12.000 11.500 

Collecten wijkkas 1.670 1.500 1.500 

Giften 2.990 5.000 3.000 

Solidariteitskas (opbrengst) 1.840 2.000 2.000 

Bijdrage uit centrale kas uit beleggingen 10.000   

Bijdrage uit de centrale kas vanuit verhuur 5.609 5.540 7620 

Totale opbrengsten  99.564 91.040 90.620 

Wijktekort -10.629 -22.160 -23.830 

    
Mocht u ideeën hebben om ons werk te ondersteunen, financieel of in menskracht of de 
wijkgemeente  in uw testament op te nemen, dan gaan wij hier graag met u over in gesprek. U kunt 
ons ook steunen via de culturele ANBI Stichting Vrienden van de Pieterskerk. 
 
Als u de volledige begroting wilt inzien dan kunt u contact opnemen met  het College van 
Kerkrentmeesters, dhr. Jan Winkel, e-mail: j.winkel@hetnet.nl of met dhr. Dick Oosthoek, e-mail: 
dick.oosthoek@gmail.com of belt u  0346-241144. 

  
Wij zien uit naar uw toezegging en maken graag een periodieke schenking voor u in orde. 
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