FINANCIËLE SITUATIE
Kerkbalans 2020 hee• € 225.000 opgebracht
waarvoor wij u zeer dankbaar zijn.
Voor 2021 zijn de ontvangsten (waaronder kerkbalans, collectes, rente/dividenden, bijdragen
s•ch•ngen) begroot op €379.000 en de totale
uitgaven op €584.000. Dat betekent dat we een
tekort voorzien van €205.000, mede het gevolg
van een uitbreiding in pastorale zorg. Daarom
rekenen we voor Ac!e Kerkbalans 2021 weer op
uw ﬁnanciële ondersteuning.
Uw bijdrage aan kerkbalans komt in
aanmerking voor belas•nga•rek: als u meer
dan 1% van uw verzamelinkomen en tevens
meer dan € 60 aan gi•en per jaar uitgee• is
het meerdere tot maximaal 10% van het
verzamelinkomen a•rekbaar. Als u ervoor kiest
uw bijdrage gedurende vijf jaar vast te
leggen is zelfs het gehele bedrag a•rekbaar.
Vraag uw kerkrentmeesters om informa•e of kijk
op www.pknbreda.nl bij periodieke gi".
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GEEF VANDAAG VOOR DE KERK
VAN MORGEN!

DIE VERBINDENDE KERK ZIJN WE SAMEN!

Een thema dat de waardevolle toekomst van de kerk
centraal stelt. De kerk van morgen kan er alleen zijn, als
wij ons daar vandaag voor inze•en.
We hebben daar uw inzet en bijdrage hard bij nodig. Dit
verzoek is noodzakelijk, want de inkomsten uit
Kerkbalans vormen de ﬁnanciële basis voor onze
gemeente. Net als voor een huishouden is een gezonde
ﬁnanciële situa•e belangrijk voor het voortbestaan van
de kerk. Vandaar dat we elk jaar al onze gemeenteleden
om een bijdrage vragen.

Ook in 2021 zullen er weer diensten worden
gehouden in Johanneskerk, Lucaskerk, Lutherse Kerk,
Markuskerk en Grote Kerk.
Weer zal er veel werk verzet worden door
vrijwilligers, ambtsdragers en predikanten. Het is soms
moeilijk om voldoende menskracht te vinden, ook
doordat kerkleden natuurlijk allemaal een dagje ouder
worden.
Veel fysieke ac•viteiten konden de laatste •jd niet
doorgaan maar zodra het weer veilig kan zal er weer
nieuw leven in de brouwerij ontstaan. Dat zal hopelijk
ook bijdragen aan een levendige onderlinge verbondenheid waardoor niet alleen menskracht bespaard
wordt maar ook de gemeenschap gebouwd wordt
en de dienstbaarheid aan elkaar en naar de wereld
toeneemt.
En dat als ui•ng van het leren vinden, volgen en
vertegenwoordigen van Jezus Christus, zoals in de
missie van de PGB verwoord is.

U zult begrijpen dat de ac•e dit jaar door het
corona-virus anders zal verlopen dan eerdere jaren, maar
we willen hem juist nu bij u onder de aandacht brengen. De schadelijke gevolgen van het corona-virus, zoals
eenzaamheid, angst en onzekerheid, kunnen worden
verzacht door een goed func•onerende kerk. Juist het
verbindende aspect van kerk-zijn is in deze •jd heel hard
nodig.

