
Samen kerk 
een teken van hoop! 

Nu ook online 
kerkbalans regelen! 

Via de app of 
www.pkn-assen.nl 

De kerk wordt kleiner en dat is jammer. Maar is het ook erg? Het is maar net hoe 
we daartegenaan kijken. De grote kerk waar iedereen naartoe ging, is niet meer. 
Daar is de vanzelfsprekendheid vanaf. Als we tegenwoordig betrokken zijn, doen 
we dat heel bewust en vol overtuiging. Omdat we weten dat kerk ertoe doet en 
dat kerk een waarde vertegenwoordigt die nergens anders te vinden is. 
Het wezen van de kerk wordt bewaard in de gemeenschap van Christus. Juist in 
die gezamenlijkheid blijft het mysterie waarin wij geloven bewaard en komt het 
tot zijn recht. We herinneren elkaar daar steeds opnieuw aan en nemen op 
sleeptouw wie het even niet meer zien. 

Wat ons bindt, is belangrijker dan wat ons scheidt. Zeker nu de kerk kleiner wordt, 
mogen we dat tot ons door laten dringen. Het gaat om de blijde boodschap – om 
het woord dat ons tot leven wekt en dat voor iedereen bestemd is. In dat besef 
mogen we elkaar herkennen als broeders en zusters. 
Zusters en broeders die samen optrekken in een wereld 
vol polarisatie en gebrokenheid. Laten we daarin 
investeren, om samen een teken van hoop te zijn – 
voor elkaar en voor de wereld waarvan we deel 
uitmaken.

Dick Vos
Diaconaal werker

Samen kerk – een teken van hoop!

Johny Cashdienst, 9 februari 2020 in De Bron



Kerk
Voor een sluitende begroting van de kerk 
is veel geld nodig voor o.a. salarissen 
van predikanten en het onderhoud van 
gebouwen. Omdat de kerk geen subsidie 
ontvangt, moeten we als leden dit geld 
zelf opbrengen. Ook de kleinste bijdrage is 
welkom! Kunt u helmaal niet bijdragen en 
hebt u financiële problemen, dan verwachten 
we geen bijdrage van u. U kunt dan eventueel 
een beroep doen op de diaconie.

EEn richtlijn voor uw bijdragE
Van leden met een modaal inkomen 
vragen we 1% van het netto salaris 
(1% van € 24.000 is jaarlijks een bijdrage 
van € 240, of maandelijks € 20). 
Bij hogere inkomens adviseren we een 
hoger percentage. 

Diaconie
De diaconie helpt wie geen helper heeft. 
In principe wordt iedereen geholpen die dat 
nodig heeft, binnen en buiten de kerk. Daar 
heeft de Diaconie uw bijdrage voor nodig. 
Er is onderscheid tussen Diaconie Ver weg 
(Kerk in Actie) en Diaconie Dichtbij.

EEn richtlijn voor uw bijdragE
Gemiddeld bedraagt de hoogte van uw 
bijdrage voor de diaconie ongeveer een 
kwart van die voor de Kerk. 
Voorbeeld: bij een modaal inkomen 
is dat € 60; 
voor Ver weg € 25 en 
voor Dichtbij € 35. 

•	 U	kunt	uw	
bijdrage 
overmaken op 
rekening 

 NL 44 RABO 0373 715 722 
 t.n.v. CvK Prot.Gem. Assen inzake 

Kerkbalans. 
•	 Informatie	over	belastingaftrek:	
	 www.belastingdienst.nl/schenken

www.pkn-assen.nl

De	Protestantse	Kerk	Assen	heeft	bij	de	actie	Kerkbalans	twee	doelen:	
KERK	en	DIACONIE.

Nu online 
kerkbalans regelen! 

Via de app of 
www.pkn-assen.nl 

Wat kosten kerk en diaconie?
De getoonde cijfers tonen de verwachte 
lasten van de kerk en de diaconie in 2021. 
Met een goed resultaat van de actie 
Kerkbalans hopen wij voldoende inkomsten 
te ontvangen om deze kosten te kunnen 
dragen. Helpt u mee?  De volledige begroting 
is te vinden op  www.pkn-assen.nl onder: 
over ons/downloads en AnBI. 
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Thuis een kerkdienst bijwonen

Kerkdienst in de Jozefkerk

Workshop met diakenen: 
‘Stof tot nadenken’

KerK

Predikanten en organisten € 817.477
Gebouwen € 125.016

Administratie  € 24.988

Algemeen € 43.600

Wijkgemeenten € 23.783

Af te dragen gelden € 36.771

Totaal  € 1.071.635

DiAcoNie

Uitgaven afgerond op € 100,– Begroting 
2021

Wijkdiaconieën € 14.000 

Ondersteuning € 16.800 

Zieken - en ouderenzorg € 5.100

Kerkelijke organen € 11.600 

Missionaire beraadsgroep/zwo € 29.100

Bijdragen instellingen € 38.000 

Beheer en administratie € 35.200 

Collectedoelen € 103.500 

Diaconale kosten € 253.300

Diaconale bekostiging parttime 
predikant en medewerker uit 
het aanwezige vermogen

€ 65.600 

Totaal Diaconie € 318.900

informatie
Kerkelijk Bureau
Collardslaan 2a  9401 GZ Assen
t (0592) 312 056
e kerkelijkbureau@pkn-assen.nl
w www.pkn-assen.nl

college van Kerkrentmeesters 
Erwin Kremer, penningmeester

college van Diakenen 
Imke Zeilstra, penningmeester

Europa’s Rafelende Randen in Adventskerk


