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Wat kosten kerk en diaconie?
De cijfers hieronder tonen de verwachte 
lasten van de kerk en de diaconie in 2018. 
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. U kunt de stukken ook 
op het Kerkelijk bureau inzien.

DIaConIe
Wijkdiaconieën € 19.310
Ondersteuning € 28.750
Kerkelijke organen € 42.977
bijdragen aan instellingen € 41.250
beheer- en administratie € 34.550
Collectedoelen € 110.350
Totaal € 277.187

KerK
Predikanten, organisten, 
kosters en administratieve 
medewerkers

€ 726.080

Gebouwen € 145.755
Administratie € 21.300
Algemeen € 34.895
Wijkgemeenten € 25.345
Af te dragen gelden € 45.005
Totaal € 998.380
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Dit stukje hadden we vorig jaar. Zonder deze tekst 
erg kaal!

Hemelvaartdienst Gouverneurstuin

Startzondag Jozefkerk

Kerstpakkettenactie

Popupwinkel



De Protestantse Gemeente Assen koppelt 
bij de actie Kerkbalans twee doelen: KerK 
en DiAconie. De Kerk en de Diaconie hebben 
gescheiden geldstromen.

Kerk
Voor een sluitende begroting van de Kerk 
is veel geld nodig, voor o.a. salarissen 
van predikanten en het onderhoud van 
gebouwen (voor de bedragen zie pag. 4). 
Omdat de kerk geen subsidie ontvangt, 
moeten we als leden dit geld zelf opbrengen.
Ook de kleinste bijdrage geeft een signaal van 
betrokkenheid. Naast de actie Kerk balans 
heeft de kerk inkomsten uit collecten. 
Kunt u helemaal niet bijdragen en hebt u 
financiële problemen dan verwachten we 
geen bijdrage van u en kunt u eventueel 
een beroep doen op ondersteuning van 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: de sterkste schouders 
dragen de zwaarste lasten. 
bij lagere inkomens vragen we een 
bijdrage naar uw mogelijkheden. 

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 € 30 en voor Dichtbij € 30. 

•	 U	kunt	uw	bijdrage	overmaken	op	
rekening	NL	03	FVLB	0699643988	t.n.v.	
CvK	Prot.Gem.Assen	inzake	Kerkbalans

•	 Meer	informatie	over	Kerkbalans	en	de	
Protestantse Gemeente Assen: 

 www.pkn-assen.nl
•	 Informatie	over	belastingaftrek:	
 www.belastingdienst.nl/schenken

Het thema van de actie Kerkbalans klinkt een 
beetje vreemd: ‘Geef voor je kerk’. Je kunt dat 
op vele manieren lezen. Je kunt de nadruk 
leggen op ‘kerk’ en dan gezien als gebouw, 
dat om onderhoud vraagt en verwarmd moet 
worden en schoongemaakt en gevuld wil 
worden met veel bezoekers en dat je vooral 
prachtig vindt, of dat je dierbaar is. Of je 
legt het accent op ‘jouw kerk’, omdat het de 
gemeente betreft waar je je bij thuis voelt, 
waar je je meer op je plek voelt dan bij een 
andere kerk het geval zal zijn en waarvan je 
dus wilt dat de kerkdiensten er door kunnen 
blijven gaan en het pastoraat, de kinderclub 
of de ouderenmiddag. Of je oog valt op het 
werkwoord ‘geef’ en het doet je denken aan 
andere goede doelen die je (ook) steunt, 
omdat je vindt dat er goede en belangrijke 
dingen gedaan worden waarmee mensen 
vooruit geholpen worden. 

ieder heeft zo zijn eigen motivaties om mee 
te doen aan de Actie Kerkbalans. Vanwege 
de mensen, of vanwege de stenen. Vanwege 
de muziek, of juist de stilte. Vanwege de 
voorgangers, of vooral die talloze geweldige 
vrijwilligers. Vanwege de traditie, of juist de 
zoektocht naar vernieuwing. Ga maar eens 
bij uzelf na wat maakt dat je zo om de kerk 
geeft. En deel dat vooral met een ander. 
Misschien wel met degene 
die deze folder heeft 
gebracht. En bedenk: als je 
òm de kerk geeft, geef je 
ook vóór je kerk (natuurlijk 
naar draagkracht). Zodat 
het door kan gaan.. 

Namens de werkgroep 
Kerkbalans,
Ds. Helène van Noord

www.pkn-assen.nl
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Activiteitenkrant 2017 – 2018van de Protestantse Gemeenten van Assen, 
Grolloo, Smilde, Bovensmilde, Rolde, Vries 
en de Rooms-Katholieke Sint Jacobus Statie 
in Rolde

ActiViteitenKRAnt

Een open huis 
500 jaar reformatie – blz. 11 

 

We leven in een open en dynamische samenleving. Het tempo ligt hoog en er verandert veel. Daarbij hoort een geloof dat daarbij aansluit. Dat is vast een van de redenen dat als jaarthema door de Protestantse Kerk in Nederland is geko-zen voor een ‘een open huis’. Dat is voor veel mensen vandaag de dag het ideaal van de kerk. als een plek waar ieder welkom is. De kerk als een dogmatisch instituut dat gekenmerkt wordt door behoudzucht en conservatisme voldoet niet meer. Daar zit te veel uitsluiting en stilstand in. in een open huis ritselt het van de wind van de geest en de bewe-ging. Daarvan getuigt in ieder geval deze activiteitenkrant. er is weer een waaier aan activiteiten. Van gespreksgroepen tot spirituele wandelingen. Van kliederen in de kerk tot aan cantatediensten. Het gaat over levenskunst, ouder worden, maar ook hoe het is als jong mens om in deze samenleving te geloven. 

mystiek, mediteren en kloosterbezoek komen ook aan bod. Daarbij is het samen doen en ontmoeten van gewone mensen belangrijk. Daarnaast zijn er ook namen van mensen die wat bekender zijn: Stevo akkerman, margriet Brandsma, Stef Bos, thomas Halik, Daniel Lohues, etty Hillesum, Harry Kuitert, frits de Lange, drs. P, Charlotte Salomon en U2. ook zij komen op de een of andere manier aan bod. Zo rijk en gevarieerd is het aanbod het komende seizoen. 

We wensen u als organisatoren een leer-zaam en boeiend seizoen toe met veel mooie activiteiten, ervaringen en nieuwe ontdekkingen!

Het aanbod is chronologisch geordend. telefoonnummers, e-mailadressen en websites staan achterop. 

Kerkblad 25 jaar

B2 get there Vredenoord

Variatieviering De Ontmoeting

Startzaterdag De Drieklank

Orgel Jozefkerk


