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de kerk van morgen
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Geef 
voor 
je kerk

De Protestantse Gemeente Hoorn – Zwaag – Blokker wil 

een kerk zijn waar je iets van God kunt ontdekken, waar 

mensen naar elkaar omzien en die bijdraagt aan een 

leefbare samenleving. Helpt u mee?

 

Geef slim

Dankzij uw bijdrage blijft onze kerk 
een plek van betekenis en verbinding 

Protestantse Gemeente
Hoorn-Zwaag-Blokker
J.D. Pollstraat 1

1623 LM  Hoorn

www.pknhzb.nl

e-mail: penningmeester-cvk@pknhzb.nl

IBAN NL32 RABO 0105 5420 75

Of geef via: www.skgcollect.nl/222

Begroting 2018
Ook in 2018 willen we volop kerk zijn, een actieve gemeenschap voor God, 

elkaar en de mensen om ons heen. Hier is ruim 200.000 euro van onze

gemeenteleden voor nodig, helpt u mee?

Uitgaven Inkomsten
Traktementen   229.250 Bijdrage gemeente leden  212.150 

Kosten gebouwen   42.750 Opbrengsten beleggingen  64.000 

Erediensten   13.750 Opbrengsten overige 24.500

Overige kosten   44.900   

Totaal 330.650 Totaal 300.650

e-mail: penningmeester-cvk@pknhzb.nl

Kerk: NL32 RABO 0105 5420 75

Diaconie: NL10 RABO 0105 5420 83 

Of geef via: www.skgcollect.nl/222

Traktementen  260.300

Kosten gebouwen  56.100

Erediensten  15.000

Overige kosten       46.500 
 
Totaal   377.900

Bijdrage gemeenteleden  197.500

Opbrengsten beleggingen  61.000

Opbrengsten overige  25.000

Totaal    283.500

Begroting 2020
Ook in 2020
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Uw bijdrage aan kerkbalans is 
(deels) aftrekbaar voor de belasting.
Sluit u een overeenkomst
 “periodieke gift”, dan kunt u het 
volledige bedrag aftrekken.  Zo krijgt 
u van de belastingdienst meer terug.

Vraag de penningmeester om een 
overeenkomst periodieke gift. 

U leest hier meer over op:
 kerkbalans.nl of belastingdienst.nl
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Hoorn-Zwaag-Blokker
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Dankzij uw bijdragen blijft onze kerk 
een plek van betekenis en verbinding
Begroting 2021

Ook in 2021 willen we volop kerk zijn, een actieve gemeenschap voor God, elkaar en de 
mensen om ons heen. Hier is minstens €200.000 van onze gemeenteleden voor nodig.
Mogen wij op u rekenen?

Cijfers



Geef vandaag voor
de kerk van morgen

Al bijna 2000 jaar is de kerk voor ontelbaar veel gelovigen
van grote betekenis. In de kerk wordt gebeden, gezongen, gerouwd
en gevierd.

Mensen komen samen om hun geloof in God, maar ook hun
levenservaringen, te delen. Dat geeft een bijzondere band.
Kerkleden willen gastvrij zijn naar hen die God nog niet kennen
maar ook naar jonge mensen die hun leven nog voor zich
hebben en dat willen delen met God en met elkaar.

Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang
voor staat?

Geef dan vandaag voor de kerk van morgen.

Inspirerende vieringen
Elke week even pauze nemen. Even uitstijgen 
boven de drukte van elke dag om te bidden voor
alles waar je tegen oploopt. Aangeraakt worden 
door God en je geloof met anderen delen.
In de loop van 2021 zullen de vieringen vanuit onze 
kerken ook live te volgen zijn met beeld. via 
www.kerkdienstgemist.nl

Een zorgzame gemeenschap
Een bezoekje brengen als je ziek bent, een teken 
van bemoediging, een helpende hand: omzien naar 
elkaar en voor elkaar zorgen dat is het kloppende 
hart van kerk-zijn, zeker in deze bijzondere tijd.

Een gastvrije kerk
Wie je ook bent en waar je ook vandaan komt: in 
de kerk ben je welkom, om tot rust te komen, stil te 
zijn of een kaarsje te branden. Je vindt er een 
luisterend oor. Kijk voor ‘Open Kerk’ op 
www.pknhzb.nl

“In de kerk kan ik terecht met mijn 
vragen over het leven en de toekomst. 

Daarover kunnen praten met 
leeftijdgenoten helpt mij echt.”


