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Ontmoet elkaar rondom de kerk
Ook in de kerk heeft ieder zijn eigen verhaal en zoektocht naar zin en 
betekenis. Samen met onze predikanten grijpen we de overeenkomsten aan 
om stukjes met elkaar op te kunnen lopen. Nieuwsgierig naar elkaars verhaal 
zijn we samen kerk. GeÏnspireerd door Jezus Christus en verbonden door de 
hoop op een rechtvaardige samenleving.   

 

Kerkdiensten, gesprekskringen en pastorale 
ontmoetingen helpen om op adem te 
komen en op zoek te gaan naar zingeving. 
Bij lezingen, tijdens filmavonden, in muziek, 
bij contacten in vrijwilligers-werk: overal 
kan de hoop op een betere wereld ter 
sprake komen of zichtbaar worden. En is er 
ook ruimte voor twijfel.
We willen als kerk actief zijn en midden in 
de samenleving staan. Zorgen voor 
mensen die een steuntje in de rug kunnen 
gebruiken, om welke reden dan ook, is daar 
een belangrijk onderdeel van.

 

Omzien naar elkaar 
De PGO is een van de initiatief-nemers van 
Zorgmaatje Oegstgeest. Mensen die 
worstelen met eenzaamheid worden 
gekoppeld aan een Zorgmaatje. Samen gaan 
zij gedurende een jaar proberen het netwerk 
van die persoon uit te breiden. Mensen van 
binnen en buiten de kerken kunnen zich 
opgeven. 
We zien ook om naar onze naaste buren: de 
PGO draagt structureel bij aan het werk van 
de voedselbank en van het Diaconaal 
Centrum 'de Bakkerij’, kerkelijk centrum 
voor hulp en dienstverlening in Leiden. 

 

   

De kerk biedt hulp waar niemand anders 
helpt. 
Hulp bieden, delen wat ons is gegeven, 
kortom: de daad bij het Woord voegen. In 
binnen- en buitenland. Via het 
Werelddiaconaat ondersteunen we projecten 
op plekken waar dat nodig is. In eigen land 
hebben we aandacht voor wie tussen wal en 
schip dreigt te vallen. Zoals via de projecten 
zorgmaatje en schuldhulpmaatje. 

 



 

Een nieuw initiatief: schuldhulpmaatje 
Steeds meer mensen raken in financiële 
problemen. De economische crisis, 
echtscheiding, werkloosheid en/of slecht 
budgetbeheer veroorzaken schulden. Hierin 
werkt de diaconie samen met andere kerken 
en met de gemeente. Niet alleen is er geld 
nodig, maar ook deskundige vrijwilligers om 
een structurele oplossing te bieden. 

 

 

Delen in verdriet
In tijden van verlies en rouw biedt de kerk 
een plaats om stil te zijn en te herdenken. 

Ontmoeting 
Op zondagmorgen ontmoeten we elkaar en 
laten we ons inspireren door de verhalen uit 
de Bijbel. Samen muziek maken kan steun 
geven wanneer woorden moeilijk te vinden 
zijn. In de 'jeugdkapel' vinden jongeren 
elkaar in gesprekken over alles wat hen 
beweegt. Na de kerkdienst is er altijd tijd 
voor een kop koffie en een gesprek.

“Ik voel me hier thuis. Dit is mijn 
geloofsfamilie”

Naast de zondagse ontmoetingen zijn er 
gesprekskringen, gezamenlijke wandelingen 
en tal van andere activiteiten waar we met 
mensen van binnen en buiten de kerk delen 
wat ons bezighoudt. 

   

Mijn kerk...

...ziet mij 
De PGO ziet mensen als unieke 
personen met hun eigen relatie tot 
God, de gemeenschap van de kerk en 
de samenleving.

...verbindt 
De PGO vormt een gemeenschap van 
mensen met hun eigen levensverhaal 
en hun persoonlijke zoektocht, binnen 
al die relaties, naar zin en betekenis.

...inspireert 
We laten ons inspireren en uitdagen 
door de verhalen uit de Bijbel, door 
Jezus Christus en door de traditie van 
het christelijk geloof. We laten ons 
voeden in ontmoetingen, 
vrijwilligerswerk, muziek en in 
vieringen. Daarin vinden we ook 
inspiratie voor het dragen van 
verantwoordelijkheid in de 
samenleving.

...is aanwezig 
De PGO is als kerkelijke gemeenschap 
deel van de samenleving en staat 
open en nieuwsgierig in die 
samenleving. Wij willen persoonlijk en 
samen graag een bijdrage leveren aan 
een rechtvaardige en zorgzame 
samenleving.

Waar mensen elkaar ontmoeten en 
naar elkaar omzien zoals Jezus deed, 
klopt het hart van de kerk. 



 

Hoe doet u mee? 
Bijgaand treft u een toezeggingsformulier 
aan waarmee u financieel kunt bijdragen 
aan de PGO.

Automatische incasso is het gemakkelijkst 
voor u en voor ons. Bovendien bespaart dat 
de kerk ook kosten.

Maakt u het bedrag liever zelf over? U kunt 
dan de acceptgiro gebruiken, of betalen via I-
Deal.
Vermeldt u bij internetbankieren vooral het 
betalingskenmerk. 

Het formulier wordt door een vrijwilliger 
opgehaald.

Samen zorgen we ervoor!

Periodieke gift: voor hetzelfde geld geeft u 
meer!
Een periodieke gift is een goede manier om 
het werk van de PGO financieel te steunen. 
Het is aantrekkelijk omdat een periodieke 
gift volledig is af te trekken van de 
belastingaangifte. Dit voordeel kunt u ten 
goede laten komen aan uw kerk. Zo kunt u 
meer geven zonder dat het u meer kost. Lees 
meer over periodieke giften op 
www.pgoegstgeest.nl/financieel/periodieke- 
gift.

U kunt ook overwegen om de PGO op te 
nemen in uw testament.

Heeft U naar aanleiding van deze folder 
vragen of behoefte aan een gesprek?

Neem dan contact met ons op via:
Kerkelijk Bureau PGO
Tel. 071 5175498 
kerkelijkbureau@pgoegstgeest.nl 
www.pgoegstgeest.nl

 

Waar is uw bijdrage voor 
nodig?

Pastoraat vinden we belangrijk. Onze 
drie predikanten bieden een 
luisterend oor en pastorale zorg aan 
jong en oud. Bij hoogtepunten en bij 
verdriet. Daarnaast is er geld nodig 
voor het onderhoud van onze 
kerkgebouwen en orgels. Kosters en 
kerkmusici zijn onmisbaar, bij 
vieringen maar ook door-de-week. 
Ook de kosten van verwarming en 
verlichting dragen we samen.

Vorig jaar werd bijna € 290.000 
bijgedragen door leden. Voor een 
sluitende begroting is echter meer 
nodig. Draagt u ook uw (extra) 
steentje bij?

Voor de diaconie, werelddiaconaat en 
zending hopen we dit jaar op een 
opbrengst van circa € 66.500. 

 


