Draagt u uw kerk een warm hart toe?

Geef slim!

Uw kerk ontvangt geen subsidie. Haar werk wordt mogelijk gemaakt door uw
bijdrage aan de actie Kerkbalans! Wij bevelen deze actie daarom van harte bij
u aan. De bijdrage die u betaalt wordt gebruikt voor de lopende kosten van de
plaatselijke kerkelijke gemeente: onderhoud gebouwen, verwarming,
verlichting, pastoraat, personeelskosten, etc. Het gaat om al die kosten die
gemaakt moeten worden om de kerkelijke gemeente levend en vitaal te laten
zijn, om kerkdeuren open te houden en u welkom te kunnen heten.

Inkomsten

2019 totaal
€ 585.590

Onze kerk heeft een ANBI-registratie. Uw bijdrage aan Kerkbalans is dus
(deels) aftrekbaar voor de belasting. Geeft u een periodieke gift? Dan
kunt u het volledige bedrag aftrekken en krijgt u van de belastingdienst
meer terug. U leest hier alles over op de website http://pg-wageningen.
protestantsekerk.net/, onder Algemeen en Periodieke gift.

Uitgaven

Tenslotte
Personele
kosten

Vrijwillige
bijdragen
€ 383.411

€ 421.340

Zonder uw bijdrage lukt het niet, doet u weer mee?
Op vrijdag 8 februari 2019 gaan we alle toezeggingen tellen. Wat zou het mooi
zijn wanneer u zich zo met uw kerk verbonden voelt dat we het begrote bedrag
met elkaar dragen.

Meer informatie
Solidariteitskas € 10.000
Renten
€ 62.670
Vastgoed
€ 50.863
Collectes
Giften € 41.719
Stimulerings
fonds e.d. € 36.500
Te kort € 427

Gebouwen
€ 69.964
Fondsen
€ 33.854
Activiteiten
€ 33.495
Admin/afdrachten € 26.937
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Protestantse gemeente

Vraag meer informatie bij uw
wijkgemeente of bij het
Kerkelijk Bureau, Markt 17,
6701 CX Wageningen
E-mail: protgemwag@gmail.com
Tel.: 0317 - 41 22 07
Internet:
http://pg-wageningen.protestantsekerk.net/ of
https://www.facebook.com/protestantsegemeentewageningen

Geef
(weer)
voor
je kerk!

Banknummer voor uw kerkelijke bijdrage:
NL73 RABO 0373 7318 84 t.n.v. CvK Prot. Gem. Wageningen
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Beste leden van de Protestantse gemeente te Wageningen

O

nze gemeente is een gemeenschap waarin het christelijke geloof
wordt beleden. Waarin we samenkomen om te leren en te vieren,
want geloven kun je niet alleen. Je geloof wordt er gevoed en
verrijkt door de uitleg van Het Woord, door samen te zingen, te bidden en
door ontmoetingen met anderen in de wekelijkse eredienst.
Geloofsgesprekken met medechristenen zijn van grote waarde. Ook als je
onze kerkgebouwen niet zo vaak van binnen ziet, wordt de kerkgemeenschap
soms belangrijk. Op kruispunten in het leven komt de betrokkenheid bij de
kerk vaak weer in beeld. We trouwen in de kerk, laten er onze kinderen
dopen en komen er voor een uitvaart. Op die momenten wordt zichtbaar hoe
de kerk een schuilplaats en een bron van inspiratie kan zijn in ons leven.
Voor jong en oud!

Geef voor je kerk.

Kijken we even vooruit!

Onze plaatselijke geloofsgemeenschap
betekent veel voor ons. We zijn
opgenomen in een gemeenschap van
mensen, die ondanks alle verschillen
van inzicht toch een aantal
gemeenschappelijke dingen belangrijk
vinden: zorg en aandacht voor
mensen, verbondenheid, solidariteit,
elkaar vasthouden in blijdschap en
verdriet. Er groeien daardoor hechte
vriendschappen.
Daarnaast vangt de kerk je op als je
het moeilijk hebt, ondersteunt ze je bij
lichamelijk ongemak en ziekte. Maar
ook wijst ze, als je leven donker lijkt
en je zoekt naar de goede richting, je
de juiste weg om te gaan.

Ook in 2019 willen wij een gemeenschap zijn waarin we
veel voor elkaar betekenen; voor jong en oud, voor alleenstaanden en gezinnen. Daarvoor wil je toch geven!?
Het thema van dit jaar is opnieuw: ‘Geef voor je kerk’. Er is
weer veel geld nodig voor alle voorgenomen kerkelijke
activiteiten, zoals o.a. het pastoraat, het wijk- en kringenwerk, het jeugdwerk met daarin de Vakantie Bijbelweek en
het zeilkamp, het werk onder ouderen, opening winterwerk,
etc. Maar we willen ook van betekenis zijn en blijven in
onze stad Wageningen.
We kunnen een dergelijke gemeenschap alleen zijn als we
met elkaar onze schouders eronder zetten.

Om dat mogelijk te maken vragen wij
uw steun!

Wageningen

