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20-08-2018
Jaarrekening 2017 gereed: bescheiden winst door eenmalige
meevallers
Op 26 juni 2018 werd de jaarrekening over 2017
van de Protestantse Gemeente Sittard-Grevenbicht
behandeld en goedgekeurd in de Kerkenraad.
Hieronder geven we de belangrijkste opmerkingen
over het boekjaar 2017:
De bijdragen Levend Geld zijn hoger dan verleden
jaar, en bijna op het niveau van 2015. Dit is
positief. Het aantal gevers voor de Vrijwillige
Bijdrage is (licht) gedaald, maar het bedrag per
gever is flink gestegen.

De rentebaten zijn licht gedaald. Er is een inschrijving van ¬75.000 met een rentepercentage van 3,9% vervallen en
opnieuw ingeschreven tegen 0,5% hetgeen met name vanaf 2018 voor een dalende renteopbrengst zal zorgen.
De opbrengsten uit verhuur zijn hoger dan verleden jaar en vrijwel op het niveau van enkele jaren geleden.
Door detachering van 0,3 FTE van de werktijd van Ds. Stegink hebben we een significante baat gecreëerd.
De energiekosten waren ook in 2017 weer relatief laag, mede door een lager aantal diensten in de Johanneskerk.
Er was een tweetal eenmalige baten van in totaal ¬ 2.777 die het resultaat positief hebben beïnvloedt.
In onderstaande figuur vindt U de boekhouding in getallen.
Dit betekent dat we een positief resultaat (winst) van ¬ 1.215 hebben over 2017. We zijn blij met de hogere bijdragen
van de leden van onze kerk en hopen dat dit zich voortzet.
Voor nadere informatie over de jaarrekening kunt u contact opnemen met de penningmeester, telefoon 046-4514246.
Namens het college van Kerkrentmeesters
Bert Bosman, penningmeester
Bert Kip, voorzitter
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06-10-2018
Gratis af te halen !!!!!
Het interieur van het horeca gelegenheid bij het
Gruizenkerkje wordt vervangen. Het huidige
meubilair moet weg. Het gaat om een aantal tafels
en paar kerkbanken. Onderstaand een foto en het
aantal.
Heeft u, heb je interesse bel even Bert Blom
0653322520, Eric Rodigas 0651287713 en Bert kip
0653720006 ivm ophalen.
(laden en lossen mag alleen in de ochtend uren
en ½ h na sluitingstijd )

Eiken Kerk Banken/delen: lengte 2.83 + 1.80 samen 4.63 m lang 1 x
Vervolg op volgende pagina >>
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Eiken Kerkbank /deel : lang 2.83 1x

College van Kerkrentmeesters/Hans Pelman, 06-10-2018
Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl,
Nieuwsid: 3225, Subitem: 10153.
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18-11-2018
Wijziging Rekeningnummers bij de SKG !
Een aantal van onze rekeningnummers zijn ondergebracht bij Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG). SKG maakte gebruik van
de systemen van Van Lanschot Bankiers voor het verzorgen van het betalingsverkeer. Per 1 november is dit niet meer
mogelijk en gaat SKG gebruik maken van de systemen van de Rabobank. Hierdoor wijzigen onze rekeningnummers per 1
november 2018.
Graag vragen we uw aandacht voor de volgende zaken:

Heeft u een periodieke overboeking in internetbankieren naar één van de rekeningen van onze gemeente? Dan ziet u bij de
overboekingen na 1 november a.s. dat deze overboeking is doorgestuurd naar de nieuwe rekening van onze gemeente via de
Overstapservice. U moet dan het rekeningnummer in internetbankieren wijzigen.
Heeft u nog acceptgiros van onze gemeente liggen met ons oude rekeningnummer? Via internetbankieren kunt u deze nog
gewoon blijven overmaken, maar vanaf 1 november a.s. kunt u deze acceptgiros niet meer fysiek inleveren bij uw bank.
De nieuwe rekeningnummers van de Protestantse Gemeente te Sittard Grevenbicht zijn:
NL 30 RABO 03 7372 8972 : dit is de algemene rekening van de gemeente.
NL 08 RABO 03 7372 8980 : dit is de rekening voor de acceptgirobetalingen.
Gebruik a.u.b. vanaf nu het nummer van de algemene rekening voor het overmaken van uw vrijwillige bijdrage, giften of
bestellingen van collectebonnen. Gebruikt u per ongeluk het oude nummer dan wordt het bedrag voorlopig nog doorgestuurd
naar de nieuwe rekening. U krijgt daar een melding van. Neem het nieuwe nummer dan meteen op in uw adresboek bij de
bank.
Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het college van kerkrentmeesters.
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