GIFTEN ZIJN NODIG, VOOR ONZE GEMEENTE ÉN VOOR ANDEREN
EEN TOELICHTING OP DE GELDWERVINGSACTIES BINNEN ONZE GEMEENTE
Alweer een verzoek om een bijdrage van de kerk in mijn brievenbus? Ik heb toch al gegeven? Misschien
bekruipt dat gevoel u wel eens. Daarom in dit artikel een verduidelijking welke acties er door het jaar
heen plaatsvinden en waarom. We bespraken het in Diaconie, College van Kerkrentmeesters en Kerkenraad.
Als gevolg van het samenvoegen van de Protestantse gemeente te Geleen-Beek-Urmond en de
Protestantse gemeente te Sittard-Grevenbicht tot de Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal is er ook
een aantal zaken veranderd.
Werving ten behoeve van ondersteuning van anderen
Door het jaar heen zijn er drie acties waarin we u
vragen bij te dragen aan de hulp voor anderen. In juni
ontvangt u een verzoek tot bijdrage aan ZWO (hulp
aan mensen verder weg), in oktober ontvangt u het
verzoek de Diaconie te steunen (diaconale hulp in
onze gemeente en in Nederland). Tot slot ontvangt u
eind augustus het verzoek om noodlijdende kerkelijke
gemeenten in Nederland te ondersteunen via de
Solidariteitskas.
Werving ten behoeve van het plaatselijke kerkenwerk
In januari wordt u middels Aktie Kerkbalans gevraagd uw Vrijwillige Bijdrage kenbaar te maken. De
opbrengst van deze actie vormt de financiële basis voor de plaatselijk gemeente. Hieruit worden onder
anderen de salarissen/vergoedingen van onze predikanten, kosters en schoonmaaksters betaald. Maar ook
het onderhoud van de gebouwen en andere kosten worden hierdoor gedekt. In een ander artikel in deze
Onderweg wordt verder ingegaan op Aktie Kerkbalans 2021.
Naast Actie Kerkbalans kent de Protestantse Kerk Nederland nog twee aanvullende acties: de Paascollecte
(uiteraard rond Pasen) en de Eindejaarscollecte (eind november). Als deel van de PKN doen ook wij daaraan
mee. Deze acties leveren elk jaar weer aanzienlijke opbrengsten op, nodig om de kosten van het
plaatselijke kerkenwerk te kunnen dekken. Zo bracht de laatste Eindejaarscollecte ca. € 5.200 op.
Contributie Kerkblad
Mensen die een papieren versie van het kerkblad Onderweg ontvangen krijgen daarvoor een verzoek het
abonnementsgeld over te maken. Onderweg is gratis voor digitale lezers.
Moet ik bij elke aanschrijving geven?
Uiteraard bent u van harte uitgenodigd om bij deze aanschrijvingen te geven. Zonder uw giften kan het
plaatselijke kerkenwerk niet doorgaan en van uw giften worden prachtige dingen gedaan elders in Nederland,
of zelfs nog verder weg. Maar natuurlijk staat het u vrij te geven. Het kan zijn dat u niet in de gelegenheid
bent te geven of op een andere manier wilt bijdragen – en dan is dat natuurlijk geen enkel probleem.
De jaarkalender van de Wervingsacties PGMBD
In onderstaande overzicht ziet u alles nog eens op een rijtje.
Maand
Actie
Plaatselijk/landelijk
Midden januari
Actie Kerkbalans
Landelijk
Week voor Pasen
Paascollecte
Landelijk
Eerste week juni
Actie ZWO
Plaatselijk
Laatste week augustus
Solidariteitskas
Landelijk
Eerste week oktober
Actie Diaconie
Plaatselijk
Laatste week november
Eindejaarscollecte Landelijk
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