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Op deze pagina ziet u onze twee 
kerken. De kerken waar we tot 
rust komen, naar elkaar omzien en 
samen God zoeken.

Dat zijn ook twee kerken waar 
veel gaat veranderen. Dit jaar 
zoeken we een nieuwe dominee 
en maken we plannen om ons voor 
te bereiden op de toekomst. Hoge 
energielasten dwingen ons om de 
komende winter in een in plaats 
van twee van onze kerken de dienst 
te vieren. Ook het ouder worden 
van de gemeenteleden vereist 
een nieuwe aanpak. Daarvoor 
worden plannen gemaakt. In een 
nieuw beleid zullen we ons vooral 
toeleggen op het pastoraat. De 
zorg voor elkaar en voor de wereld 
zal daarin centraal staan.

Dat alles vereist een solide 
financieel fundament. Dat is nodig 
om onze gemeente te kunnen 
laten draaien. De salarissen, het 
onderhoud, de verwarming: alles 
kost geld.
Helaas stijgen onze kosten en dat 
veroorzaakt een jaarlijks tekort 
terwijl onze reserves rap slinken. 

Daarom is uw financiële bijdrage 
aan het functioneren van onze 
gemeente van zo’n groot belang. 
Met uw steun kunnen wij kerk zijn, 
nu en in de toekomst.
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Uw persoonlijke bijdrage
De kosten voor onze gemeente dragen wij samen. Het is daarbij 
goed om in gedachten te houden dat de kosten voor het kerk zijn 
stijgen. We zoeken een nieuwe dominee en tot die er is zijn er extra 
kosten voor een tijdelijke dominee en voor begeleiding. Daarnaast 
stijgen de energiekosten. Onze begroting vertoont daardoor een 
tekort en onze reserves slinken snel.

Daarom hebben wij uw steun nodig. Dit jaar wellicht nog meer dan 
andere jaren. Elke bijdrage, groot en klein, helpt ons om samen kerk 
te zijn en ook te blijven.

Geef daarom voor de kerk van vandaag en voor de kerk van morgen.

BEGROTING PROTESTANTSE
GEMEENTE UITGEEST- AKERSLOOT 2023

Baten
Onroerende zaken € 32.000
Kerkbalans en Collectes € 72.000
Totaal € 104.000

Lasten
Gebouwen € 29.000
Pastoraat*  € 41.000
Activiteiten € 2.000
Verplichte bijdragen € 4.000
Salarissen en vergoedingen € 25.000
Beheer en administratie € 6.000
Totaal  € 107.000

Saldo of tekort €  - 3.000

* tijdelijk lager i.v.m. vacature

VOOR HET ZELFDE GELD 
GEEFT U MEER 
Steun uw kerk met een periodieke gift, dan 
kunt u het volledige bedrag aftrekken. Zo 
krijgt u van de belastingdienst meer terug. 
U leest hier alles over op onze website 
www.kerkuitgeestakersloot.nl 

HOE KUNT U BETALEN? 
Op het toezeggingsformulier vindt u 
informatie over betalen met een eigen 
overschrijving of per automatische incasso. 
Vanaf 2023 vervalt de mogelijkheid om per 
acceptgiro te betalen.

WAAROM AUTOMATISCHE 
INCASSO? 
Het is makkelijk voor u en ook voor ons. 
Makkelijk voor u omdat u een keer per 
jaar doorgeeft hoeveel en hoe vaak u 
uw bijdrage wilt overmaken. En voor ons 
omdat uw betaling geheel automatisch 
administratief wordt verwerkt.



KERKBALANS ORGANISATIE
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de 
Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk in 
Nederland, de Oud-Katholieke Kerk, de Doopsgezinde 
Sociëteit en de Remonstrantse Broederschap. 
Vijf kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep 
doen op een financiële bijdrage voor de plaatselijke 
geloofsgemeenschappen.

Uw bijdrage komt geheel ten goede aan onze eigen 
gemeente.

ADRESGEGEVENS
Protestantse Gemeente Uitgeest-Akersloot
College van Kerkrentmeesters
Castricummerweg 4, 1911 GA Uitgeest

Administrateur: Cees Vroegop
Waterzijde 15, 1921 XR Akersloot 
Telefoon: 0251 313047  
Email: administrateur@kerkuitgeestakersloot.nl
Rekeningnummer: NL80INGB0000101109 

Website: www.kerkuitgeestakersloot.nl
En ook: www.kerkbalans.nl  

WERKGROEP KERKBALANS
Bijdrage administrateur: Gerrit van Duijn
Scillapad 6, 1911 GX Uitgeest
e-mail: gerritvanduijn@xs4all.nl
telefoon 0251 313337


