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Er zijn voor elkaar  

voor nu en in de toekomst 
 

 

Breukelen,16 januari 2023 

Geacht gemeentelid, 

 

Als je je thuis voelt, mag je jezelf zijn en wordt er niet op ieder slakje zout gelegd. ‘Thuis’ verwijst naar een plek van 

geborgenheid, veiligheid, een plek waar je graag naar terug gaat als je ver weg bent geweest. Een plek waarnaar je 

heimwee hebt als je in een lastige situatie zit. Hier zijn we ons tijdens de coronacrisis en de situatie in Oekraïne sterk 

van bewust geworden. De mus en de zwaluw uit Psalm 84 verlangen ook naar een thuis en plaats in een gebouw. 

 

De Pieterskerk is zo’n gebouw waar we thuis kunnen zijn en het geloof met elkaar delen. Waar we verdieping zoeken, 

rust vinden en God in Zijn Woord ontmoeten. Het is een plek waar we juist nu willen omzien naar elkaar en steun geven 

aan kwetsbaren in onze samenleving. Daarmee is de kerk van grote betekenis voor nu maar zeker voor de toekomstige 

generaties!  

 

Dit is mogelijk mede dankzij u. Want u bent betrokken bij de wijkgemeente Pieterskerk en steunt onze kerk financieel. 

Daar zijn we u erg dankbaar voor! Met uw steun kan de kerk haar plek blijven innemen in Breukelen en omgeving. Met 

uw gift voor de actie Kerkbalans en die van anderen hebben we het afgelopen jaar veel kunnen doen.  

We hebben de diensten kunnen organiseren op zon- en feestdagen, maar ook bij het afscheid van een dierbare. Er is 

bezoekwerk, jeugdwerk, maaltijden, kringen en KerkTV mogelijk gemaakt en de pastorie konden we openstellen voor 

hulpzoekenden. 

 

Ook in 2023 willen we er zijn voor iedereen die de kerk nodig heeft, op wat voor manier dan ook. We hopen van harte 

dat u de kerk wilt blijven steunen, ook in deze financieel moeilijke tijden, zodat we in vertrouwen een nieuwe predikant 

kunnen beroepen en het kerkelijk werk samen kunnen blijven voortzetten. Misschien kunt u uw bijdrage voor 

Kerkbalans dit jaar verhogen met bijvoorbeeld 5 euro per maand? Dat zou mooi zijn. Maar natuurlijk zijn we blij met 

iedere bijdrage, naar draagkracht. 

 

Geef vandaag voor de kerk van nu en voor de toekomst. Want ook voor de generaties die komen, wil de kerk graag 

inspirerend, gastvrij en zorgzaam zijn, in navolging van onze Heer Jezus Christus. Samen met Hem en u kunnen we dat 

realiseren. Helpt u mee?  U kunt uw toezegging op bijgaand formulier aangeven. Het formulier wordt weer bij u 

opgehaald.  U mag het formulier ook verzenden naar Postbus 177, 3620 AD in Breukelen 

of e-mailen naar administratie@pknbreukelen.nl 

 

De deuren van de kerk staan open, ook voor u! Kunt u hulp gebruiken, of zou u graag eens in gesprek gaan? Neem dan 

contact op met ds Wegman  via 06-22547574, email: t.wegman2@gmail.com.  

 

Mede dankzij uw gift kan de Pieterskerk ook morgen een plek van betekenis en een thuis zijn. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Voorzitter 

Dick Oosthoek 

Scriba 

Sjaak van Muiswinkel 
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Kerk-zijn kunnen we alleen samen! Wilt u ook dat de kerk van betekenis blijft?  
Maak uw toezegging voor 2023 vandaag nog gereed.  

 

Hoe gebruiken wij uw bijdrage in 2023 ?    

    
In onderstaande tabel kunt u zien hoe wij uw geld in 2023 verwachten te besteden.  

Links staan de werkelijke kosten van 2021, in het midden de begroting van 2022  

 en aan de rechterzijde de begroting voor komend jaar 2023   

    

Waar besteden we uw geld aan:  Realisatie Begroting Begroting  

  2021 2022 2023 

Predikant, gastpredikanten en pastoraat 76.921 72.466 59.000 

Organist / medewerker diensten 8.370 5.583 6.000 

Liturgie / drukwerk  915 2.081 1.850 

Kringwerk / Leerhuis 0 203 100 

Jeugdwerk / Kinderkerk Catechese 938 1.269 1.100 

Quota en solidariteitskas (afdracht) 4.574 4.885 4.800 

Contributies 289 508 300 

Startweekend 0 508 0 

Overige kosten 74 409 300 

Totale kosten 92.081 87.912 73.450 

    
Kosten voor gebouwen staan niet op deze begroting, die worden betaald uit de centrale kas.  

In voorgaande jaren konden wij deze grotendeels uit verhuurinkomsten en beleggingen betalen  

maar vanwege de sterk gestegen energiekosten zal de centrale kas - waarin deze  

kosten staan - in 2023  met een negatief saldo worden afgesloten.    

Dit betekent dan ook dat er voor 2023 geen bijdrage uit de centrale kas is begroot.  

    

Hoe wordt het allemaal betaald ? Realisatie Begroting Begroting 

  2021 2022 2023 

Vrijwillige bijdragen / kerkbalans 66.107 63.505 63.000 

Collecten in de kerk 6.587 11.236 11.000 

Collecten wijkkas 7.144 1.466 2.200 

Giften 2.332 2.931 2.500 

Solidariteitskas (opbrengst) 1.015 1.954 1.000 

Overige  2.854 0 0 

Bijdrage uit de centrale kas  12.592 7.633 0 

Totale opbrengsten  98.631 88.725 79.700 

Wijkoverschot 6.550 -813 6.250 

    

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.   

Een richtbedrag gerelateerd aan uw inkomen staat op de website www.pieterskerk.info/ >financiën.  

    

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 Tel: 0346-241144  

    

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