Onze kerk in beeld
De begroting voor 2020
Inkomsten 2020
Uitgaven 2020
Verhuur gebouwen		 E 50.176 Gebouwen		
E 89.920
Bijdragen, giften, collectes		 E 392.300 Salarissen, vergoedingen		 E 252.595
Diensten, activiteiten, beheer E 60.605
Afdracht PKN		 E 25.370
Totale inkomsten: E 442.476
Totale uitgaven: E 428.490
E 442.476
* Begroot overschot: E 13.986
* Door het positieve saldo krijgt de PGH Huizen toestemming voor een beroepingsproces
voor de KK. Een negatieve begroting had dat onmogelijk gemaakt. Bezuinigingen zijn gevonden op 0,5 fte predikantsplaats en op de reservering voor groot onderhoud.
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Protestantse Gemeente te Huizen
www.protestantshuizen.nl
Bankrekeningnummer voor uw
vrijwillige bijdrage:
IBAN: NL59 INGB 0004 7058 83
t.n.v.: Protestantse Gemeente Huizen
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Kerk zijn we samen.
Vorig jaar hebben bijna 1200 mensen een vrijwillige bijdrage gegeven.
Maar liefst 300 mensen gaven meer dan het jaar daarvoor. Maar er waren
ook 100 mensen die minder gaven. Ongeveer 800 mensen gaven hetzelfde
bedrag als in 2018.
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de Heer in onze wereld.
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Misschien vraagt u zich af wat een passend bedrag is om te geven.
Die afweging is heel persoonlijk. In de praktijk zijn er grote verschillen.
Sommige mensen geven elke maand 2 euro of eenmalig 25 euro. Anderen
geven 140 euro per maand. Ieder draagt bij naar vermogen. Daar zijn we
blij mee. Toch willen we u dit jaar vragen een keer extra na te denken
over het bedrag dat u als vrijwillige bijdrage aan de kerk wilt geven.
Het zou geweldig zijn als u uw bijdrage met 5% of 10% kunt verhogen.
In de begroting staat waar we uw bijdrage voor gaan gebruiken. We betalen
er de verwarming van, de verzekeringen, maar ook de jeugdwerker en het
onderhoud van de orgels, de kosten van gastpredikanten en van het
pastorale werk, etc., etc.
Namens het College van
Kerkrentmeesters
Kees de Kok

