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Breukelen, 16 januari 2023 
 

                
Er zijn voor elkaar  
              voor nu en in de toekomst 
 
  “Maak ons uw liefde, God, tot opmaat van het leven! 

  Wij zijn geroepen om haar zingend door te geven. 

  De wereld zegt ons niet de goede woorden aan. 

  Vernieuw ons hart en doe ons Uw beleid verstaan.” (Lied 974: 1, ds. Sytze de Vries) 

 
Geacht gemeentelid, 

Zoals u van ons gewend bent krijgt u ook nu weer, begin 2023, de jaarlijkse brief met het verzoek uw kerkelijke 
bijdrage te betalen voor het komend jaar. Dat is altijd een ingewikkeld moment. Want hoe meet je wat je geloof 
financieel waard is? Brengt de kerk u wat u ervan verwacht? Misschien niet of niet helemaal... Maar laten we 
ervan uitgaan dat u in de Pauluskerk vindt wat u zoekt, of het tenminste belangrijk vindt dat de Pauluskerk in 
dezelfde vorm kan voortgaan; een kerk waar we als gemeenschap niet alleen omzien naar elkaar, maar waar we 
ook de deuren openzetten naar buiten. Een kerk waar we met elkaar uiting kunnen geven aan ons gezamenlijke 
geloof in God en daarnaar willen handelen.  
Uw bijdrage is belangrijk om dat te kunnen blijven doen: samen vieren, verdriet delen, samen leren, samen 
genieten van mooie tentoonstellingen en concerten en samen de schouders eronder zetten als het ergens in de 
gemeenschap, het dorp, het land of wereldwijd minder goed gaat. We zijn als kerk een verbindende schakel in de 
samenleving, doen ons best daarvoor en er wordt regelmatig  een beroep op ons gedaan. Daar willen we ons 
graag voor in kunnen blijven zetten. 

Onder leiding van onze (inmiddels niet meer zo) nieuwe predikant ds. Bram-Willem Aarnoutse en in samenwerking 
met alle vrijwilligers van de verschillende taakgroepen en de kerkenraad kunnen we gelukkig in het jaar na corona 
weer bouwen aan een vernieuwende gemeente.   

Inmiddels leven we in een tijd dat geld niet meer fysiek rolt maar via de digitale weg loopt en nemen de 
gebruikelijke collecteopbrengsten af. Kortom: wanneer u de Pauluskerk een warm hart toedraagt en het op prijs 
stelt dat alle activiteiten kunnen blijven voortbestaan vragen wij u dringend om ook komend jaar ruimhartig bij te 
dragen om de balans tussen de vaste uitgaven en lasten (de predikantsplaats, het kerkgebouw, energie (!)) en de 
inkomsten solide en gezond te houden. Kunt u iets meer missen dan voorgaande jaren? Dat zou zeer welkom zijn! 
Uiteraard naar draagkracht van een ieder. 

Wij danken u alvast heel hartelijk voor uw bijdrage: klein, groot, éénmalig of in termijnen! 

Met een hartelijke groet,  

Hetty Veneklaas      Ds. Bram-Willem Aarnoutse 
Voorzitter wijkkerkenraad     Predikant 
voorzitter@pauluskerkbreukelen.nl  (06 18993106). predikant@pauluskerkbreukelen.nl   
 
Kunt u onze hulp gebruiken of zou u graag eens in gesprek gaan? Neemt u dan gerust contact op.
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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 over 2022. Wij hopen dat u zo enig 
inzicht krijgt in de verschillende bestedingsdoelen.  
 
    
 Realisatie Begroting  Begroting  
  2021 2022 2023 
 
Predikant, gastpredikanten en pastoraat 

 
71.765 

 
73.980 

 
76.500 

Lasten kerkdiensten, catecheses etc. 9.092 19.877 13.200 
Verplichtingen/bijdragen andere organen 7.338 7.816 8.000 

Salarissen; organist, cantor 15.747 18.079 18.745 
Overige lasten en baten - - - 
Totale kosten 103.942 119.770 116.455 
 
 

 

Hoe wordt het allemaal betaald? Realisatie Begroting Begroting  
  2021 2022 2023 
 
Vrijwillige bijdragen/kerkbalans/Collectes 100.396 

 
112.844 

 
104.200 

Bijdrage uit centrale kas uit beleggingen -  - - 
Bijdrage uit de centrale kas vanuit verhuur 12.592 7.633 - 
Totale opbrengsten  112.988  120.477 104.200 
Wijkbalans  9.046  707 -12.245 

    

 

Als wijkgemeente Pauluskerk hebben we met elkaar besproken en besloten dat we de 
activiteiten vanuit het verleden willen handhaven. Met de teruglopende vrijwillige bijdragen 
en de stijgende kosten ontstaat nu mogelijk een negatief resultaat voor het komende jaar: 
2023. In het verleden kon vanuit de centrale kas van de Protestantse gemeente Breukelen 
vaak een positief resultaat worden behaald. Door de verhogingen van onder andere de 
energiekosten is dit niet langer te verwachten. Dit tekort wat ontstaat, kunnen wij dragen 
vanuit de wijkreserve die door de jaren heen is gespaard. Maar dit is niet een oneindig 
bedrag. De hoop en verwachting is dat de vrijwillige bijdragen na de coronaperiode en onze 
gemeenteperikelen weer gaat aantrekken.  
Mocht u ideeën hebben hoe u ons werk verder kunt ondersteunen, door een extra financiële 
bijdrage of in menskracht, dan gaan wij hier graag met u over in gesprek.  

 

 
Als u de volledige begroting wilt inzien, dan kunt u contact opnemen met de ouderling-
kerkrentmeesters van de Pauluskerk Kees Andreae en/of Hans Schriever,  
e-mail: kerkrentmeester@pauluskerkbreukelen.nl 

 

   
Wij kijken uit naar uw toezegging en ondersteunen u graag bij een periodieke schenking, die 
door het vast te leggen fiscaal aftrekbaar is voor u. 
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