Geef voor je kerk
Kerk daar sta je
met je deuren open
wagenwijd
Voor wie trouwen,
dopen, vieren, rouwen
Voor wie maar wil
luisteren
naar een woord dat
verheft
naar een onbeduidend
verhaal
van een naaste
om een praatje
verlegen
Kerk blijf daar staan
Ik geef om de plek die
je biedt

Begroting 2019
Vrijwillige bijdragen
Rente
Inkomsten gebouwen
Collectes/giften
Totaal inkomsten
Gebouwen
Activiteiten
Personele kosten
Pastoraat
Administratie
Afdrachten PKN landelijk
Totaal uitgaven
Tekort

€
€
€
€

263.000,20.000,23.800,37.000,€ 343.800,-

€
€
€
€
€
€

64.700,11.000,79.300,165.600,22.000,22.000,€ 364.600,-€ 20.800,-

Dankzij uw bijdrage
kan de kerk
voortbestaan

Beste gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Franeker,
Soms is het een goed gesprek dat bemoedigt. Een andere keer is het de boodschap die uw
hart raakt. Momenten van bezinning en beleving. De stilte van de monumentale kerk, de
liturgie en de orgelmuziek of gewoon een kopje koffie en een hand op uw schouder. Kerk zijn
we samen. We delen samen. Dichtbij en wereldwijd. Samen zijn we een gemeenschap waar
God wordt gezocht en gevonden. De kerk is daarin onmisbaar. Uw steun is onmisbaar.
Om samen kerk te kunnen zijn is geld nodig, want onze prachtige en monumentale
Martinikerk, het verenigingsgebouw de Rank, onze predikanten, de pastoraal medewerker en
de jeugdwerker, de koster en het kerkelijk bureau, het gas en elektra, maar ook de koffie kost
geld.
We worden ook gedragen door de inzet van enorm veel vrijwilligers. We zijn dankbaar dat
we deel uitmaken van een gemeenschap die elkaar steunt, opbouwt en inspireert. Om die
gemeenschap te faciliteren zijn we afhankelijk van financiële bijdragen. Daarom is er de
jaarlijkse actie Kerkbalans.

Kerk zijn we samen

‘Als ik iets te vieren heb, komt
mijn kerk naar het feest. Als ik
geen woorden heb, bidt mijn
kerk. Als ik hulp nodig heb, staat
mijn kerk op de stoep. Ik heb mijn
kerk nodig.’’

In 2018 werd door onze gemeenteleden € 268.500,- euro aan de Actie Kerkbalans gegeven.
Hartelijk dank voor uw bijdrage daaraan!
Geef ook dit jaar aan uw Protestantse Gemeente Franeker met de Actie Kerkbalans. Zodat
we samen kunnen blijven bestaan en geven aan anderen. Dat kan door de bijgevoegde
antwoordkaart in te vullen. Bedankt!

Namens uw college van kerkrentmeesters
Dick Tolsma, voorzitter
Sebastiaan Douma, penningmeester
Hoe bepaalt u welk bedrag u geeft?
De kolom links geeft de situatie van 2018 weer, de rechterkolom de gevraagde bijdrage voor
2019. Voor tussenliggende bedragen kunt u zelf de hoogte vaststellen door uw bijdrage met
5 procent te verhogen.
Bijdrage 2018
Minder dan € 50,€ 100,€ 250,€ 500,€ 1.000,-

Geef slim

€

Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels)
aftrekbaar voor de belasting. Geeft u
een periodieke gift? Dan kunt u het
volledige bedrag aftrekken. Zo krijgt
u van de belastingdienst meer terug.
U leest hier van alles over op
kerkbalans.nl

€

Protestantse Gemeente Franeker
Zilverstraat 36
8801 KC Franeker
pkn-franeker@hetnet.nl
www.pkn-franeker.nl
IBAN NL37RABO0320402029
t.n.v. Prot.Gem.Franeker

Bijdrage 2019 (indien mogelijk)
Tenminste € 50,€ 105,€ 262,50
€ 525,€ 1.000,- en hoger

