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Geef 
voor 
je kerk

De Protestantse Gemeente Hoorn – Zwaag – Blokker wil 

een kerk zijn waar je iets van God kunt ontdekken, waar 

mensen naar elkaar omzien en die bijdraagt aan een 

leefbare samenleving. Helpt u mee?

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 alles 

over op kerkbalans.nl of 

belastingdienst.nl

Geef slim

Dankzij uw bijdrage blijft onze kerk 
een plek van betekenis en verbinding 

Protestantse Gemeente

Hoorn-Zwaag-Blokker

J.D. Pollstraat 1

1623 LM  Hoorn

www.pknhzb.nl

e-mail: penningmeester-cvk@pknhzb.nl

IBAN NL32 RABO 0105 5420 75

Of geef via: www.skgcollect.nl/222

Begroting 2018
Ook in 2018 willen we volop kerk zijn, een actieve gemeenschap voor God, 

elkaar en de mensen om ons heen. Hier is ruim 200.000 euro van onze

gemeenteleden voor nodig, helpt u mee?

Cijfers

Uitgaven Inkomsten
Traktementen   229.250 Bijdrage gemeente leden  212.150 
Kosten gebouwen   42.750 Opbrengsten beleggingen  64.000 
Erediensten   13.750 Opbrengsten overige 24.500
Overige kosten   44.900    

Totaal 330.650 Totaal 300.650

e-mail: penningmeester-cvk@pknhzb.nl

Kerk: NL32 RABO 0105 5420 75

Diaconie: NL10 RABO 0105 5420 83 

Of geef via: www.skgcollect.nl/222

Traktementen  229.750

Kosten gebouwen  45.100

Erediensten  12.500

Overige kosten       45.500 
 
Totaal   332.850

Bijdrage gemeenteleden  210.250

Opbrengsten beleggingen  65.000

Opbrengsten overige  37.750

Totaal    313.000

Begroting 2019
Ook in 2019



“Ik geef aan de kerk om onze 

jeugd, zij zijn de toekomst.”

Een warme gemeente, voor 

God en mensen. Waar mensen elkaar 

in de zondagse viering ontmoeten. 

Bemoediging en inspiratie ervaren 

Wij streven naar variatie en afwisseling 

in de diensten, met themadiensten, 

een cantatedienst, welkomstdiensten en 

vakantiediensten. Met uw bijdrage 

worden bijvoorbeeld 

het pastoraat, onderhoud 

kerkgebouwen en orgels bekostigd.

Kerk zijn 
we samen
Onze plannen voor 2018

• Investeren in de kerk van de toekomst; zoals jeugd- en jongerenwerk  

• Een startzondag, hopelijk net zo succesvol als in 2017

• Bijzondere diensten: musical, thema- 

of welkomstdiensten

• Betere communicatie via 

sociale media en website

• Wijkwerk: gespreksgroepen, onderlinge 

gesprekken in kringen, contactgroepen 

en huisbezoeken

• Diaconale ondersteuning, 

zoals: Schuldhulpmaatje, 

hulpverlening West-Friese 

kerken, Hulpfonds, Voedsel-

bank, Dorcas, de kerst- en 

paaspakketten van Apostolaat

• Activiteiten voor ouderen, zoals 

70+ maaltijden en ouderenmiddagen

• Onderhoud van onze gebouwen: een fl inke opknapbeurt voor Het Octaaf, 

het orgel van Blokker wordt gereviseerd en een gevel renovatie aan de 

achterzijde van de kerk in Zwaag

• Duurzaamheid: aansluiten bij het zonnepanelenproject op het dak van de 

brandweerkazerneDankzij uw bijdrage kan 

de kerk voortbestaan

We willen een warme gemeente zijn, voor 

God en mensen. Waar mensen elkaar 

in de zondagse viering ontmoeten. 

Bemoediging en inspiratie ervaren. 

Met afwisseling en variatie 

in diensten en elkaar treffen 

in de nazit met koffie of thee. 

Met uw bijdrage kunnen we het pastoraat 

bekostigen, investeren in het onderhoud 

van onze kerkgebouwen en orgels 

en inzetten op duurzaamheid.

Kerk zijn 
we samen
Onze plannen voor 2019

•  Investeren in de kerk van de toekomst; zoals jeugd- en jongerenwerk.

•  De bloemenzondag, hopelijk net zo succesvol als in 2018.

•  Bijzondere diensten: cantate dienst, 
  thema- of welkomdiensten met mooie
  koren.

•  Verder werken aan verbetering van de 
  verschillende communicatie kanalen,  
  zoals: de website, het kerkblad de 
  kerkomroep en sociale media.

•  Pastoraat en wijkwerk: gespreks- en 
  gebedsgroepen, bezoekwerk, excursies en inloopmiddag.

•  Diaconale ondersteuning, zoals: Hulpverlening West-Friese kerken, 
  Schuldhulpmaatje, Adoptiefonds, Voedselbank, Dorcas, de paas- en 
  kerstpakketten van het Apostolaat.

•  Activiteiten voor ouderen, zoals: 70+ maaltijden en ouderenmiddagen.

•  Onderhoud van onze kerken, zoals: de herinrichting van de kerkzaal 
  van het Octaaf, groot onderhoud van Dam-orgel in Zwaag en vervangen 
  keuken Blokker.

•  Verder investeringen in duurzaamheid, zoals: investering in het 
  zonnepanelenproject waardoor de dorpskerken van Blokker en Zwaag 
  van groene stroom worden voorzien. 

“Ik ben blij dat de kerk er ook voor mij is, daarom geef ik aan mijn kerk. 
Ik hoop dat we dit jaar extra kunnen investeren om duurzamer te worden.”




