
  

 

  



‘Geef voor je kerk’ 
Dat is het thema van de Actie Kerkbalans 2018.  
Met deze jaarlijkse actie zamelen we als Protestantse Gemeente te Oegstgeest 
(PGO) geld in. In deze folder leest u waar de opbrengst naar toe gaat en wat 
mensen ervaren (hebben) dankzij de PGO. 
 

Vaststaat dat we uw bijdrage hard 
nodig hebben. Want ‘Geef voor je kerk’ 
betekent bij ons in de praktijk: 
omkijken naar elkaar. 
 

PGO biedt steun in de rug 
De PGO is geïnspireerd door Jezus 
Christus en verbonden door de hoop 
op een rechtvaardige samenleving. 
Maar hoe geven we daar vorm aan? 
De PGO biedt hulp en organiseert 
activiteiten bij de zoektocht naar 
zingeving. Vanzelfsprekend zijn er de 
kerkdiensten en bijzondere momenten 
bij de christelijke feestdagen. Maar u 
kunt ook een persoonlijk gesprek 
voeren met een predikant en 
deelnemen aan gesprekskringen of 
koffie-ochtenden. Bovendien brengen 
we mensen met elkaar in contact 
tijdens lezingen, muziekavonden of bij 
vrijwilligerswerk.  
Ook zijn we er voor jongeren. In de 
'jeugdkapel' vinden zij elkaar in 
gesprekken over alles wat hen 
bezighoudt.  
Want de kerk verbindt en steunt daar 
waar nodig. 
 

‘We delen in verdriet,  
maar ook in blijdschap.  

Daarmee steunen we iedereen’ 

 

 
 

Daniëlle Mooibroek:  
‘Onze kerk denkt mee met jonge 
gezinnen’ 
 
‘Binnen onze kerkgemeente neem ik 
deel aan een gesprekskring met 
dertigers en veertigers. We “worstelen” 
met dezelfde dingen. Onze gesprekken 
over uiteenlopende onderwerpen 
geven herkenning en rust.  
Omdat voor jonge gezinnen de 
zondagsdienst om 10 uur niet altijd 
praktisch is – het kan maar zo de 
slaaptijd van je baby zijn – zoeken we 
samen met de dominee naar andere 
vormen. Zo organiseren we nu weleens 
een Taizé- of Iona-viering 
doordeweeks. Zonder psalmen. Met 
piano in plaats van orgel. Zo’n viering 
duurt maar een half uur tot drie 
kwartier. De kerk is dus flexibel.  
En dankzij de Actie Kerkbalans kan 
iedereen er altijd op terugvallen, jong 
en oud…’ 

 
  



Bestemming 
Onze kerkgemeenschap krijgt geen subsidie. Voor al ons werk en onze activiteiten 
zijn we afhankelijk van uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans. Maar wie en wat 
betalen we uit de opbrengst?  
Het geld is bestemd voor de kerk, het (wereld)diaconaat en de zending.  
 

Kerk  
De bijdrage voor de kerk gaat bijvoorbeeld naar:  
- Pastoraat  

Onze drie predikanten leggen de Bijbelverhalen 
uit voor onze tijd en bieden pastorale zorg aan 
jong en oud.  

- Gebouwen en inventaris 
Kerkgebouwen en orgels, pastorie, verwarming 
en verlichtingen, etc.  

- Kosters en kerkmusici  
Deze mensen zijn onmisbaar. Bij vieringen, maar 
ook gedurende de week.  

 
De opbrengst voor de kerk was in 2017: € 255.000.  
Voor een sluitende begroting is in 2018 10 procent 
meer nodig. 
Wellicht kunt u overwegen dit jaar iets extra te 
geven, zodat wij ons werk voort kunnen zetten? 
 

‘Juist toen ik het nodig had, ervoer ik steun van de gemeente’ 
 

(Wereld)diaconaat en zending  
Voorbeelden van lokale projecten die we steunen, zijn: 

 Schuldhulpmaatje Oegstgeest – hulp voor mensen die tussen wal en schip 
dreigen te raken, vanwege eenzaamheid of financiële problemen. 

 De Voedselbank Leiden e.o. (maandelijkse inzameling). 

 Diaconaal Centrum ‘De Bakkerij’ in Leiden. 
 
Wereldwijd ondersteunen we onder meer: 

 Kwetsbare kinderen in bijvoorbeeld vluchtelingenkampen en in Oeganda. 

 Het verbeteren van palliatieve zorg en de interactieve Bijbelstudie in Malawi. 
 
Voor de diaconie, werelddiaconaat en zending is in 2017 respectievelijk € 34.000, 
€ 21.000 en € 17.000 toegezegd. We hopen voor dit jaar op minimaal eenzelfde 
opbrengst.  
  



Uw bijdrage 
Natuurlijk, u verdíent uw geld. En u bepaalt waar u het aan besteedt. Aan 
vakantie, een liefhebberij of een sportschoolabonnement. Allemaal erg belangrijk 
voor uw lichamelijke welzijn. 
En wat kunt u doen voor uw psychische gezondheid? Bijdragen aan de Kerkbalans 
versterkt voor sommige mensen hun ‘geestelijke fitheid’. In figuurlijke zin, maar 
wellicht ooit letterlijk.  
Want of u het nu bent of uw buurman, we helpen iedereen als het nodig is. 
 

Uw toezegging 
1. Eenmalige gift 
Op het toezeggingsformulier kunt u 
aangeven hoe(veel) u bijdraagt in 2018  
en in hoeveel termijnen u het 
toegezegde bedrag wilt voldoen. 
2. Periodieke gift 
Voor hetzelfde geld geeft u meer!  
Een periodieke gift is aantrekkelijk, 
want het is volledig aftrekbaar van de 
belasting. U kunt meer geven zonder 
dat het u meer kost!  
Meer informatie op de PGO website. 
 
Vragen of een gesprek hierover? 
We kunnen ons best voorstellen dat u 
graag in gesprek wilt, voordat u een 
bijdrage toezegt.  
 
Contact:  
PGO - Kerkelijk Bureau 
Telefoon  071 517 5498 
e-mail: 
 kerkelijkbureau@pgoegstgeest.nl 
 
website: 
 www.pgoegstgeest.nl 
 

 

 

 
 

Tiny van Leeuwen:  
‘Al snel veel sociale contacten’ 
 
‘Bijna 40 jaar waren we lid van een kerk 
in het oosten van het land. Maar na 
onze verhuizing was de Regenboogkerk 
meteen vertrouwd.  
Ook toen mijn man ziek werd, voelde 
deze gemeente als een warme deken.  
Het mooie vind ik dat je ook binnen de 
kerk zoveel sociale contacten opdoet. 
En samen zorg je ervoor dat alles loopt. 
Zelf doe ik wat ik kan; zoals 
koffieschenken bij inloopochtenden, 
wijkbezoek en deelname aan de 
Bijbelkring.  
De Actie Kerkbalans zorgt voor de 
financiële kant.  
Ieders bijdrage is echt nodig.  
Heel fijn dat daardoor de kerkdeuren 
voor iedereen open kunnen blijven.’ 

 

 

Kerk zijn, dat doen we met elkaar, ook financieel! 

mailto:kerkelijkbureau@pgoegstgeest.nl
http://www.pgoegstgeest.nl/

