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Geef vandaag voor de kerk
van morgen!

Actie Diaconie

Geef vandaag voor de kerk van morgen

H

et afgelopen jaar zijn we met
het plan Gemeente 2030 gestart met de voorbereidingen
voor de toekomst. Het was bijzonder
om te merken dat we een aantal van
die plannen in de eerste golf van corona meteen konden concretiseren.
We bleken goed voorbereid te zijn.
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Beschermd en verbonden

Onmisbaar
Maar speciaal in deze periode van
de Actie Kerkbalans vragen we u
om een bijdrage in financiële vorm.
Want juist die bijdrage is onmisbaar
als basis voor de toekomst. Alleen
als onze gemeente financieel gezond
is, kunnen we doen waar ons hart
naar uitgaat: het goede verhaal van
God en van mensen doorvertellen en
zichtbaar maken. Dat doen we door
te verbinden, in onze gemeente en
ook daarbuiten!

'Zoeken naar verbinding
is onze rode draad’
Verbinding
Nu richten we ons op de nabije
toekomst, op 2021. We gaan dit
jaar verder met onze plannen
om te bouwen aan een flexibele,
veerkrachtige gemeenschap, die op
alle mogelijke manieren zoekt naar
verbinding. Dat is onze rode draad.
Om ervoor te zorgen dat die rode
draad zichtbaar en voelbaar blijft,
vragen we u om bij te dragen. In de
vorm van uw gebed, uw meedenken,
uw reacties op wat er gebeurt in de

De driehoek adem-voeding-huis
vormt dan ook een belangrijke
verbinding in het leven van onze
gemeente. Het afgelopen jaar, met
de uitbraak van het coronavirus,
heeft aangetoond dat deze verbinding sterk is. Na een aanvankelijke
zoektocht leerden we snel om met
de gevolgen en beperkingen om te
gaan. We bedachten samen creatieve oplossingen om met elkaar in
contact te blijven. Uitzending van
de vieringen via YouTube, het regelmatig bellen van de ouderen onder
ons, elkaar opzoeken, activiteiten
op kleinere schaal, we hebben
allemaal wel iets gedaan om toch
verbonden te blijven.

Het thema van de folder Kerkbalans is 'verbinding'. In deze tijd
van corona zijn we als wijkgemeente fysiek op afstand van elkaar,
maar we blijven met elkaar verbonden. We houden hoop en vertrouwen
erop dat we beschermd worden.
Op het werk 'Bescherming - Naomi
en Ruth' zijn twee figuren afgebeeld, vlak bij elkaar. Ze zijn met
elkaar verbonden. De witte achtergrond staat voor hoop en voor de
toekomst na een donkere tijd. De
lijn om de figuren staat symbool
voor bescherming.

We zijn er niet alleen omwille van
onszelf, maar ook omwille van
de buurt, de wijk, het dorp. Door
financieel gezond te blijven, kunnen
we onze opdracht als gemeente in
de toekomst blijven vervullen. Geef
daarom voor uw kerk en steun die.
Zo kan onze geloofsgemeenschap
blijven bestaan en anderen tot steun
zijn. U heeft onze wijkgemeente de
afgelopen periode op veel manieren
ruimhartig gesteund. Doe dat ook
nu, met uw bijdrage aan Kerkbalans.
Geeft u ook vandaag voor de kerk
van morgen?
ds. Tineke Dronkert

Foto: Daniela Postma

Digitaal
Vieringen zijn online uitgezonden,
in de Veertigdagentijd was er elke
woensdag een vlog en u ontving een
Lentegroet in uw brievenbus. Een
van onze gemeenteleden maakte
naar aanleiding van de dienst een
eigen verbeelding en daar genoten we allemaal van. In de (extra)
nieuwsbrieven ontstond een 'gedich-

wijk, uw tips en uw medewerking
aan activiteiten.

ten-doorgeefpen', deelden we foto’s
met elkaar en beurden we elkaar
op. Gespreksgroepen en vergaderingen gingen digitaal. In de zomer
hielden we koffieochtenden en ook
in de kerstperiode hebben we elkaar
gewezen op het Licht.

Kerkbalans
2021

De laatste jaren is enorm geïnvesteerd in de verbouwing van het

’We hebben allemaal
wel iets gedaan om
verbonden te blijven’
Dit alles is mogelijk gemaakt door
uw persoonlijke inzet en uw trouwe
en ruimhartige bijdragen aan de Actie Kerkbalans, aan de wijkkas, aan
speciale acties en aan de wekelijkse
collectes. Geweldig! We hopen dat u
ook dit jaar weer bijdraagt. Daardoor kunnen we, nu en in de toekomst, verbonden blijven met elkaar
en met de wereld om ons heen!
Kees Manintveld,
voorzitter wijkkerkenraad a.i.

De verbinding is sterk

Continu verbinden we ons met
onze omgeving. Door te ademen,
te drinken en te eten. Als de lucht
om ons heen en wijzelf gezond
zijn, dan gaat onze ademhaling
als vanzelf. Maar om te kunnen
drinken en eten moeten we al actiever aan de slag. En we moeten
nóg meer doen voor een prettige
woonplek, waar we elkaar veilig kunnen ontmoeten: familie,
vrienden, kennissen en soms ook
vreemden.
Foto: Coby Pos

Als je een doel wilt bereiken, zul
je je goed moeten voorbereiden.
Voor een marathon moet je trainen, om muziek te kunnen maken
moet je oefenen. In de kerk is dat
niet anders.

Kerkelijk Centrum. Dit is het oudste
gebouw in het nieuwe winkelcentrum De Clomp, maar nu veel duidelijker herkenbaar. En onze klokken
klinken weer als nieuw. Ook binnen
is er veel veranderd: een stiltehoek,
een lichte ontmoetingsruimte en
consistories met nieuwe stoelen en
tafels. De orgels doen het weer als
vanouds en de nieuwe apparatuur
zorgt voor een goede beeld- en
geluidskwaliteit van de vieringen op
YouTube.

V

oor ons als wijkgemeente is
het eigenlijk net zo. Adem
van de Geest, voeding door
het Woord en een functioneel

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Foto: Hugo Albers

Goed voorbereid
de toekomst in

kerkgebouw zijn belangrijke dragers
voor ons als individu en als geloofsgemeenschap. De Geest omgeeft
ons als het ware overal en we
kunnen deze op elk moment tot ons
laten komen door ons ervoor open
te stellen. Voeding met de goede
Woorden nemen we actief tot ons
door te denken, te lezen en gedachten uit te wisselen. En in ons mooie
Kerkelijk Centrum in Zeist-West is er
volop ruimte om de beleving van ons
geloof op verschillende manieren
met elkaar te delen, dichtbij en ver
weg.

Schilderij: Jolien van der Velde | foto: Hugo Albers
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Wijkgegevens
aantal Pastorale Eenheden		
belijdende en doopleden		

Werkelijk
2019

Begroting
2020

Ontwerp
2021

568
833

557
816

534
748

Inkomsten
Opbrengst actie Kerkbalans		
Collecten, giften, overig 		
Opbrengst verhuur 		
			
			
Directe baten wijk

122.875
15.729
34.400
-----------173.004

130.000
10.500
33.000
-----------173.500

124.000
12.500
24.000
-----------160.500

Uitgaven
Kosten Kerkelijk Centrum 		
Predikant, pastoraat en organist		
Bijdragen aan landelijke PKN		
Overige kosten 		
			
			
Directe lasten wijk

-76.169
-121.484
-9.282
-14.643
------------221.578

-65.450
-94.600
-11.000
-1.700
------------172.750

-54.400
-95.500
-8.500
-1.000
------------159.400

Doorbelasting 		
Aandeel centrale baten		
Aandeel centrale lasten 		
			
			
Centrale baten en lasten

11.313
25.721
-29.103
-----------7.931

22.246
-22.261
------------15

20.847
-21.852
------------1.005

Financieel resultaat 		

€ -40.643

€ 735

€ 95

Toelichting wijkbegroting 2021

O

p deze pagina ziet u de begroting van ZeistWest voor 2021. De begroting bestaat uit
drie delen: de inkomsten (baten) en uitgaven
(lasten) van onze wijkgemeente en, als derde, ons
aandeel in de begroting van de PG Zeist. De begrotingscijfers staan in de meest rechtse kolom. Ter
vergelijking zijn in de kolommen daarvoor de cijfers
van 2019 en 2020 weergegeven.
De inkomsten van onze wijkgemeente bestaan voor
het overgrote deel uit de opbrengsten van de Actie
Kerkbalans. Daarnaast collecteren we natuurlijk
tijdens de kerkdienst of, in coronatijd, online. Een
prettige bijkomstigheid van ons Kerkelijk Centrum is
dat we over twee kerkzalen beschikken. Daarvan verhuren we er één permanent aan de Nederlands Gereformeerde Kerk. We willen onze vergaderzalen graag
vaker verhuren; suggesties zijn van harte welkom.
Belangrijkste uitgaven
De belangrijkste uitgaven betreffen het dak boven
ons hoofd en onze predikant. De kosten van het kerkgebouw bestaan uit beheerkosten en uit een jaarlijkse reservering voor toekomstig groot onderhoud.
De tweede grote uitgave betreft het salaris van de
predikant, inclusief vergoedingen voor gastpredikan-
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ten en, in 2019, de jeugdwerker. Dan volgen kleinere
uitgaven aan de landelijke PKN en overige kosten,
met daarbij eenmalige uitgaven in 2019.
Ons aandeel in de begroting van de PG Zeist betreft
onder andere kosten voor het kerkelijk bureau,
drukwerk en verzekeringen. Daar staan inkomsten
uit belegd vermogen tegenover. Onderaan staat als
optelsom van alle inkomsten en uitgaven het financieel resultaat. Bij een negatief resultaat doen we
een beroep op onze reserve. In 2020 en 2021 is dat
gelukkig niet nodig.

Voorzitters AK, CvK en CvD
Beste gemeenteleden,

D

e Protestantse Gemeente Zeist is in de eerste
plaats een gemeenschap van mensen die verbonden
worden door hun geloof in God. De afgelopen tijd
is gebleken hoe belangrijk dat is. Tijdens de coronacrisis
zorgden wij als kerk voor troost, vertrouwen en hoop.
Zowel voor mensen binnen de kerk als daarbuiten.
Dat ging niet vanzelf. Ook kerken hadden te maken met
beperkingen. Maar dankzij veerkracht en creativiteit zijn
we er ook in Zeist met elkaar in geslaagd daar oplossingen voor te vinden.
De zeven wijken van de Protestantse Gemeente Zeist
vervullen zo een waardevolle rol in de samenleving:
met inspirerende vieringen, door naar elkaar en andere
mensen om te zien en door zich open te stellen voor
iedereen die behoefte heeft aan een luisterend oor of
aan hulp.
Daarvoor is geld nodig. Ook dit jaar doen we daarom een
beroep op u voor een financiële bijdrage. Net als vorig
jaar combineren we de Actie Kerkbalans met de Actie
Diaconale Bijdrage. Uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans
komt volledig ten goede aan de wijkgemeente waarbij u

foto: Gerrit Jan Randewijk

Begroting 2021 Zeist-West

Protestantse Gemeente
Zeist

bent aangesloten. De bijdrage voor de Diaconie verdelen
we deels over de wijken en besteden we deels aan doelen die we gezamenlijk hebben bepaald.
Laten we ervoor zorgen dat we als Protestantse Gemeente Zeist niet alleen nu, maar ook in de toekomst elkaar
en anderen kunnen inspireren en helpen door het goede
nieuws van Gods liefde te delen en door te geven. Geef
daarom vandaag voor de kerk van morgen.
Met een hartelijke groet,
Jeroen Zomerplaag, preses Algemene Kerkenraad
Jan van den Berg, voorzitter College van Kerkrentmeesters
Gerrit Versteeg, voorzitter College van Diakenen

De kerk van morgen, dat ben JIJ!

Veel bedragen op onze begroting zijn vaste kosten,
waarop we weinig invloed hebben. De opbrengst van
de Actie Kerkbalans hebben we echter wél zelf in de
hand. Van harte aanbevolen!
Jan Stafleu
kerkrentmeester
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De Actie Kerkbalans gaat over de toekomst
van de kerk. Jouw kerk. Dus ook jouw toekomst.
Wil jij iets betekenen voor de kerk van morgen?
Dan komen we graag met je in contact.
contact.
Geef vandaag voor de kerk van morgen
morgen
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Op deze pagina kunt u lezen wat de Diaconie met
uw geld doet. Van iedere euro die u geeft wordt 76%
besteed aan diaconaal werk voor onze medemens.
Mogen we op u rekenen? Vult u dan het Diaconale
toezeggingsformulier bij deze folder in en stuur
dit retour naar het Kerkelijk Bureau. Een retourenveloppe is bijgevoegd.

Ieder jaar doneren we 10% van alle inkomsten aan het
werelddiaconaat. Een deel gaat rechtstreeks naar landelijke organisaties, een ander deel gaat op voordracht van
elke wijk naar een mooi project. Zo doneerden in 2020
twee van de zeven wijkgemeentes voor de bestrijding
van de sprinkhanenplaag in Afrika.

D

e inkomsten van de Centrale Diaconie bestaan
onder andere uit de opbrengst van de eerste
collecte tijdens de kerkdiensten en de Actie
Diaconale Bijdrage. Voor de Actie Diaconale Bijdrage
begroten we een opbrengst van € 60.000. Dit bedrag
staat in het rode blokje.

Uit € 369.415

Dit geld gebruiken we voor verschillende projecten in
Zeist, maar ook in de rest van Nederland en wereldwijd.
In Zeist ondersteunen we onder andere de vijf wijkinloophuizen. Hier kunnen onze medemensen die daaraan behoefte hebben terecht voor een luisterend oor,
praktische hulp of gewoon een kom warme soep. Ook
draagt de Diaconie bij aan de Stichting Timon. Deze
organisatie is er voor kwetsbare jongeren die opvang
nodig hebben. Timon heeft in Zeist en omgeving meerdere locaties voor woongroepen. Verder is de Diaconie
betrokken bij onder andere Schuldhulpmaatje Zeist,
Voedselbank Zeist, Netwerk Gewoon Samen, Stichting
Hulpkas en Samen Oplopen. Ook helpen we regelmatig
mensen die in een ﬁnanciële crisis verkeren.

Iedere wijk houdt regelmatig inzamelingen in natura
voor de Voedselbank Zeist. Met alle coronamaatregelen
vergt dat van de wijkdiakenen de nodige creativiteit.
Mooi om te zien dat nieuwe vormen van inzamelen ontstaan om de Voedselbank van etenswaren te voorzien.
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Steun uw kerk en de diaconie

• u conform de overeenkomst of notariële akte regelmatig
(minstens een keer per jaar) de bedragen overmaakt;

Geeft

dan d

• deze bedragen steeds even hoog zijn;

Het ka

• u deze bedragen minimaal vijf jaar achter elkaar overmaakt;

period

• de begunstigde (Protestantse Kerk, plaatselijke gemeente en/of
diaconie) geen tegenprestatie levert voor de gift.

HOE

U kun

HOE GROOT IS UW VOORDEEL?

en/of

Met de Schenkcalculator op www.protestantsekerk.nl/

uw pe

schenkcalculator berekent u heel eenvoudig wat uw fiscale

plaats

voordeel is bij een periodieke gift. De Schenkcalculator

Deze

Schenken via een 'Overeenkomst gift in geld'
• u conform de overeenkomst of notariële akte regelmatig
(minstens een keer per jaar) de bedragen overmaakt;

Uw giften aan de kerk en diaconie zijn aftrekbaar
van uw inkomstenbelas• deze bedragen steeds even hoog zijn;
ting. De Protestantse Kerk is namelijk door de• u overheid
erkend
als elkaar
eenovermaakt;
ANBI
deze bedragen minimaal
vijf jaar achter
• de begunstigde (Protestantse Kerk, plaatselijke gemeente en/of
(Algemeen Nut Beogende Instelling). Voor de aftrek
geldt een drempel van
diaconie) geen tegenprestatie levert voor de gift.
1% (minimaal € 60) en een maximum van 10% van uw (verzamel)inkomen.

U

laat bovendien zien welk bedrag u kunt schenken als u dit
Geeftbelastingvoordeel
u geregeld ook aan
of meerdere
andere
instellingen
tenéén
goede
laat komen
aan de
kerk.

dan de kerk? Dan is het eventuele fiscale voordeel minder of nihil.
Het kan dan raadzaam zijn ook die giften in de vorm van een

Reguliere gift

periodieke gift te doen. Zo is uw belastingvoordeel nog groter.
€150

HOE WERKT HET?
UW KERK KRIJGT
U kunt een periodieke gift doen aan uw gemeente,
aan uw diaconie

€ 150

en/of aan de landelijke kerk. Afhankelijk van de bestemming legt u

HOE GROOT IS UW VOORDEEL?
Met de Schenkcalculator op www.protestantsekerk.nl/

kunt er ook voor kiezen om de kerk en/of schenkcalculator
diaconie voor
minimaal vijf jaar
berekent u heel eenvoudig wat uw fiscale
te steunen met een vast jaarbedrag. Legt voordeel
u dit isbij
het
kerkelijk
bureau
bij een
periodieke
gift. De Schenkcalculator
bovendien zien welk bedrag u kunt schenken als u dit
vast, dan geldt de fiscale drempel niet en laat
kunt
u iedere euro aftrekken
belastingvoordeel ten goede laat komen aan de kerk.
van uw inkomstenbelasting. U kunt zo uw bijdrage aan de kerk en/of diaconie
verhogen. Door meer belastingaftrek bent u netto hetzelfde
bedrag
Reguliere
giftkwijt.
Op deze manier heeft uw kerk hogere inkomsten, maar u geen
hogere
kosten.
€150
De 'Overeenkomst gift in geld' kunt u opvragen bij het kerkelijk bureau.

U GEEFT

uw periodieke gift vast in een schriftelijke overeenkomst met uw
€ 150

plaatselijkeDAT
gemeente,
met uw diaconie of met de Protestantse Kerk.
KOST U

€ 150 overeenkomsten kunt u downloaden via
Deze verschillende

www.protestantsekerk.nl/periodieke-gift of aanvragen met de
antwoordkaart uit deze folder.

Periodieke gift
€259

UW KERK KRIJGT

UW KERK KRIJGT

€ 259

€ 150

Laat de kerk en/of diaconie meedelen in uw erfenis
U GEEFT

U GEEFT

€ 150

€ 259

DAT KOST U

DAT KOST U

€ 150

Ook na uw overlijden kunt u de kerk en/of diaconie financieel steunen. Door
uw kerk en/of diaconie op te nemen in uw testament kan het werk van God
doorgang vinden. Wel is daarvoor een testament nodig dat is opgemaakt door
een notaris. Er zijn twee mogelijkheden: een legaat of een erfstelling. Bij een
legaat bepaalt u in uw testament dat een bepaald bedrag of een bepaalde zaak
– bijvoorbeeld een huis – aan de kerk en/of diaconie wordt nagelaten.
De doelstelling van uw legaat moet duidelijk vastliggen. Bij erfstelling benoemt
u de kerk en/of diaconie geheel of gedeeltelijk tot uw erfgenaam.
Voor legaten en erfstellingen aan de kerk en/of diaconie geldt vrijstelling van
erfbelasting. Leg een schenking in de vorm van een legaat of erfstelling tijdig
en via de notaris vast in uw testament. Het kerkelijk bureau begeleidt en
adviseert u graag hierover.

€ 150

BELASTINGDIENST

€109

Voor hetzelfde geld geeft u meer
Steun uw kerk met een periodieke gift

Protestantse Gemeente
Zeist
Algemeen Nut
Beogende Instellingen

ANBI
PKN
ZEIST-WEST

www.pknzeistwest.nl
Predikant
Scriba
Kerkelijk Centrum
Tijdelijk beheer
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ds. T.C.M. Dronkert
tel. 06 189 186 45 - ds.t.dronkert@pknzeistwest.nl
H. Wapperom
tel. (030) 699 35 11 - scriba@pknzeistwest.nl
De Clomp 33-02, 3704 KB Zeist - tel. (030) 695 61 68
G. van Heiningen, tel. (030) 695 00 39 - g.heiningen@planet.nl

Dit is een gezamenlijke
uitgave van de kerk en de diaconie.
Vragen over Kerkbalans? Bel naar
het kerkelijk bureau (030) 692 03 00
of mail naar hkb@pkn-zeist.nl
Vragen over de Diaconie? Bel naar
het diaconale bureau (030) 692 47 82
of mail naar diaconie@pkn-zeist.nl

www.pkn-zeist.nl
Eindredactie: Richard Kers,
Geen blad voor de Mond, Enschede
Vormgeving: Manschot Grafimedia
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