
Het jaar 2020 heeft meer dan ooit bewezen dat verbanden tussen mensen en de mogelijkheid tot 

fysiek contact een primaire levensbehoefte is. De protestantse kerkgemeenschap in Huizen wil hierin 

een waardevolle rol van betekenis blijven spelen, ook in 2021. Het was fijn om in 2020 gezamenlijk 

als drie wijkgemeenten gebruik te maken van de online Kerk-TV mogelijkheden. Hiermee is al een 

klein begin gemaakt de visie van protestants Huizen waar te maken: samen veelkleurig in beweging, 

gericht op God. Met die veelkleurige beweging gaan we in 2021 verder en tegelijkertijd hopen we de 

draad weer op te pakken met vieringen, ontmoetingen, creativiteit, wandelingen, gebeds- en 

gesprekskringen, jeugdactiviteiten en aandacht voor onze senioren. Protestants Huizen biedt een 

pluriform aanbod voor zingevers en –zoekers, gelovers en twijfelaars.  

Om dit mogelijk te maken, zijn mensen en middelen nodig. De kosten die we daarvoor maken, 

worden betaald met uw vrijwillige bijdragen. Het is simpel: naast geloof en gebed is ook geld nodig 

om de Protestantse Gemeente Huizen (PGH) te laten functioneren. Elk jaar voeren we daarom de 

actie Kerkbalans.  

Zoals u weet, is het voor de kerkrentmeesters van de PGH passen en meten om de begroting sluitend 

te krijgen. Voor 2021 is dat niet anders geweest. Bovendien is er door de coronacrisis veel 

onzekerheid. Dat geldt mogelijk voor uw eigen portemonnee, maar zeker voor de kas van de PGH.  

We gaan in 2021 ingrijpende besluiten nemen om voor de komende tientallen jaren een gezond 

financieel fundament te leggen voor de Protestantse Gemeente Huizen. Het jaar 2021 wordt dus 

cruciaal. Uw vrijwillige bijdrage is van groot belang. We willen u daarom vragen extra goed na te 

denken over uw bijdrage. En als het mogelijk is méér te geven dan vorig jaar. De kerk heeft het nodig.  

Tenslotte, om het concreet te maken: in de Begroting 2021 hebben we een bedrag van 353.000 euro 

opgenomen als inkomsten uit uw vrijwillige bijdragen. Dat is ongeveer hetzelfde bedrag als in 2020. 

Maar het aantal kerkleden is vorig jaar met ongeveer 4% terug gelopen. Om ongeveer hetzelfde 

bedrag te kunnen ophalen, vragen we u – als het kan – uw vrijwillige bijdrage met 4% te verhogen. 

De PGH heeft uw bijdrage echt nodig om ons motto ‘samen veelkleurig in beweging, gericht op God’ 

in 2021 waar te maken. 
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