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27-05-2019
Jaarrekening 2018 gereed: klein verlies
Op 23 april 2019 werd de jaarrekening over 2018
van de Protestantse Gemeente Sittard-Grevenbicht
behandeld en goedgekeurd in de Kerkenraad.
Hieronder geven we de belangrijkste opmerkingen
over het boekjaar 2018:
De bijdragen Levend Geld (o.a. uw bijdragen in
het kader van Actie Kerkbalans) zijn lager dan
verleden jaar. Het aantal gevers voor de
Vrijwillige Bijdrage is (licht) gedaald, en ook
het bedrag per gever is licht gedaald.

De renteinkomsten zijn gedaald. Vanwege de
aanschaf van een nieuwe centrale verwarmingen voor
de kerkzaal en de vergaderruimtes is er minder
geld dat we kunnen beleggen in inschrijvingen bij
de SKG-bank. Ook is de rente op deze inschrijvingen zeer laag ten opzichte van enkele jaren geleden.
De opbrengsten uit verhuur zijn lager dan verleden jaar.
Door detachering van Ds. Stegink naar Parkstad voor de helft van zijn tijd hebben we significante extra inkomsten
gerealiseerd.
De energiekosten waren ook in 2018 weer relatief laag, mede door de nieuwe verwarming die flink zuiniger is en een
lager aantal diensten in de Johanneskerk.

In getallen ziet de boekhouding er als volg uit:
Dit betekent dat we een klein negatief resultaat (verlies) van ¬ 1.106 hebben over 2018. Dat is beter dan begroot maar
minder goed dan vorig jaar.
Voor nadere informatie over de jaarrekening kunt u contact opnemen met de penningmeester, telefoon 046-4514246 of via
penningmeester@pgs-g.nl.
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24-12-2019
AED GEPLAATST BIJ DE JOHANNESKERK.

Recent is er bij de ingang van de Johanneskerk
een kast met daarin een AED (een Automatische
Externe Defibrillator) geplaatst. Een AED is een
draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan
herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door
het geven van een elektrische schok.
De plaatsing van de AED is gedaan in samenwerking
met de Stichting Burgerhart in Sittard-Geleen. De
Protestantse Gemeente te Sittard-Geleen heeft de
AED aangeschaft. De Stichting heeft de kast
geplaatst en betaald en verzorgd het onderhoud.
De Stichting Burgerhart zet zich in om de
gemeente Sittard-Geleen hartveilig te maken en te
houden. Het doel is dat het bewoonde grondgebied
van de gemeente afgedekt wordt door een aantal 6
minuten cirkels, gebaseerd op de locatie van een
AED. Daarnaast is het streven dat minimaal 1% van
de burgers in onze gemeente burgerhulpverlener is
en opgeroepen kan worden bij een plotselinge
hartstilstand. Het hartveilig maken van de
gemeente kan worden bereikt door een goede spreiding van AEDs en de burgerhulpverleners binnen de dorpskernen en de
verschillende wijken van de gemeente. De AED bij de Johanneskerk is nu onderdeel van dit netwerk.
Onze koster Annie Stoffels is bedrijfshulpverlener van de PGSG en gekwalificeerd om de AED te bedienen. Ze is nu ook
als burgerhulpverlener beschikbaar voor de Stichting Burgerhart en oproepbaar via een APP op de mobiele telefoon om bij
optreden van hartstilstand eerste hulp met de AED te verlenen. De Stichting is op zoek naar meer vrijwilligers die
burgerhulpverlener willen worden! Inwoners van Sittard-Geleen kunnen gratis de benodigde cursus van 4 uur en latere
herhalingscursussen volgen. We nodigen de leden van de PGSG van harte uit zich hiervoor aan te melden. U bent dan tevens
back-up van de koster bij een voorval in onze kerk. De flyer geeft meer informatie hierover. Meer informatie staat ook
op website: https://www.burgerhartsittardgeleen.nl/
Bert Bosman
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