
Winnende foto Actie Kerkbalans 2019 gemaakt door Joke Schulenklopper.

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?
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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?

 

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  256.100

Kosten gebouwen  51.950

Erediensten  12.500

Overige kosten       44.750 
 
Totaal   365.300

Bijdrage gemeenteleden  216.000

Opbrengsten beleggingen  62.500

Opbrengsten overige  28.250

Totaal    306.750

Begroting 2020
Ook in 2020

Uw bijdrage aan kerkbalans is 
(deels) aftrekbaar voor de belas-
ting. Sluit  u een overeenkomst 
“periodieke gift”, dan kunt u het 
volledige bedrag aftrekken. 

Zo krijgt u van de belastingdienst 
meer terug. Vraag de penning-
meester om een overeenkomst 
periodieke gift. U leest hier meer 
over op kerkbalans.nl of 
belastingdienst.nl

Geef 
voor 
je kerk



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.

Dankzij uw bijdrage kan 

de kerk voortbestaan.

 

 

 

We willen een warme gemeente zijn, voor 

God en mensen. Waar mensen elkaar 

ontmoeten, bemoediging 

en inspiratie ervaren. 

‘Het omzien naar elkaar raakt het hart 

van het kerkzijn’ Met uw bijdrage kan het 

pastoraat worden verzorgd, investeren in het 

onderhoud van onze kerkgebouwen en orgels 

en inzetten op duurzaamheid.

Onze plannen voor 2020

•      Blijvend Investeren in de kerk van de 
•      toekomst met activiteiten voor   
•      jeugd- en jongerenwerk zoals de 
•      Kerstmusical, schaatsen, sirkelslag
•      en excursies.

•      Bijzondere diensten: Zangavond 
•      met Huub Oosterhuis en Hoorn zingt 
•      met mooie koren.

•      Verder werken aan verbetering van de verschillende communicatie   
•      kanalen, zoals: de kerk-app, de website, het kerkblad en de kerkomroep. 

•      Pastoraat en wijkwerk: gespreks- en gebedsgroepen en het bezoekwerk. 

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

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

•      Onderhoud van onze kerken, in 2019 zijn grote projecten gerealiseerd
•      en in 2020 zullen o.a. het herstel van de koorbanken in Blokker en
•      de Led verlichting in Het Octaaf worden uitgevoerd. Maar ook zal het
•      groot onderhoud aan het van Dam orgel in Zwaag worden voltooid.

•      Verdere aandacht voor duurzaamheid, zoals de oriëntatie op energie 
•      neutrale oplossingen voor alle kerkgebouwen. 
•      Zie ook www.groenekerken.nl

Ik geef om een plek waar ik mijn geloof in God kan delen,
daarom geef ik voor mijn kerk

Kerk zijn we samen


