Dit huis is een huis waar de deur openstaat

‘ONTMOETING’
‘Dit huis is een huis waar de deur openstaat’
Dit huis is een huis waar de deur openstaat,
waar zoekers en zieners, genood of gekomen,
hun harten verwarmen, van toekomst gaan dromen,
waarin wat hen drijft tot herkenning gaat komen,
de vonk van de Geest in hun binnenste slaat.
Dit huis is een huis waar gemeenschap bestaat,
waar zangers en zeggers bijeen zijn gekomen
om uiting te geven aan waar zij van dromen,
waardoor een beweging ontstaat die gaat stromen,
die nooit meer, door niemand zich inperken laat.
(Margryt Poortstra)
Met onderstaande speerpunten uit het beleidsplan bouwen wij aan een levendige, betrokken
gemeente, waarin wij samen op weg gaan naar een wereld zoals God die voor ons bedoeld heeft en
door Jezus aan ons is voorgezegd en voorgeleefd, samen op weg, geïnspireerd door de Geest.
Speerpunt 1: De zondagse erediensten. Samen met de predikanten, kerkenraad en commissie eredienst
zoeken wij naar vormen die door de gemeente, jong en oud, worden gedragen.
Speerpunt 2: Verbinding tussen generaties. We zoeken naar vormen waarin alle leeftijdsgroepen zich
thuis voelen in onze kerk en elkaar ontmoeten.
Speerpunt 3: Pastoraat. De pastorale structuur wordt aangepast aan de nieuwe omstandigheden en de
pastorale behoefte van de gemeenteleden.
Speerpunt 4: Diaconaal bewustzijn. We ontwikkelen vormen waardoor gemeenteleden meer betrokken
worden bij diaconaal werk.
Speerpunt 5: Bestuurlijke structuur. Wij gaan de bestuurlijke structuur van de PGCS aanpassen aan de
veranderde omstandigheden en mogelijkheden. Niet alleen zakelijk en bestuurlijk vergaderen maar ook
aandacht voor bezinning en ontmoeting.
Speerpunt 6: Duurzaamheid en Fair Trade. We verbreden de aandacht voor deze onderwerpen in onze
kerk (en daarbuiten) om een groter draagvlak te creëren.
Speerpunt 7: Het kerkgebouw. De komende jaren zal er gewerkt worden aan het in stand houden van
ons kerkgebouw door het verbouwen/verfraaien en herinrichten van het kerkgebouw en het
omliggende terrein.

Vrijwilligersavond

Lichtjestocht

WAAR WORDT UW BIJDRAGE AAN BESTEED?
Dankzij uw bijdrage……
✓ hebben we wekelijks inspirerende ontmoetingen rond een open Bijbel
✓ is er muzikale ondersteuning in iedere dienst
✓ zijn we dankbaar voor de prachtige doopdiensten, kinder- en jeugddiensten
✓ kunnen kinderen naar de kindernevendienst en jeugdkerk
✓ staat de deur van de kerk dagelijks open voor iedereen
✓ is er ruimte voor pastorale gesprekken
✓ zijn er vele en diverse bouwstenen voor vorming en toerusting
Inloop
✓ worden inloopmiddagen, koffieochtenden en andere ontmoetingsbijeenkomsten gehouden
✓ wordt door vele vrijwilligers onderhoud aan tuin en gebouw uitgevoerd
✓ kunnen we ons professionele ondersteuning veroorloven van predikanten, organisten, cantor en koster
✓ bieden wij een helpende hand aan hen die dat nodig hebben
✓ kortom: kunnen we gemeente zijn in naam van Jezus Christus!
Maar … we willen meer!
✓ nieuwe aankleding van het liturgisch aandachtspunt
✓ nieuwe stoelen in de kerk
✓ nieuwe tafels in de vergaderzalen
Wilt u uw bijdrage een bepaalde bestemming geven? Dat kan! Geef die dan in uw reactie op deze actie
Kerkbalans 2019.
Kerk als sociaal netwerk
De mensen van de Ichtuskerk spelen hierin een
ongelooflijk belangrijke rol. In diaconaat en pastoraat
krijgen jongeren en ouderen een gezicht. De
Ichtuskerk biedt een sociaal netwerk voor iedereen.
En die aandacht binnen de Ichtuskerk heeft onze
continue aandacht. Ook de oudere van nu blaast zijn
partijtje in het orkest zeker mee. Omdat in de ogen
van God niemand ooit heeft afgedaan.

ColmMarkt 2018

Wandeling door Joods Deventer

Gespreksgroep 50+

Diaconie
De diaconie van de PGCS heeft als motto
“Helpen waar geen andere Helper is”.
We doen dat via het situatie/zorg team,
waar mensen kunnen aankloppen die
directe hulp nodig hebben. We
ondersteunen projecten zoals het Meester
Geertshuis, de Voedselbank en St. Present.
De ZWO richt zich op armoede wereldwijd.
Lichtjestocht en kinderdienst

Jeugd
Kinderen leren over de achtergronden van het
christelijk geloof, onze kerk en de rituelen die we
vieren in de basis- en de avondmaal catechese.
Voor de jeugd vanaf 12 jaar is er eens per maand een
jeugdkerk waarin zij op hun eigen manier een dienst
kunnen vieren. Jaarlijks wordt de Paaswake
gehouden, waarin we met de jongeren door de
paasnacht op weg gaan naar Pasen. Het CUC is een
diaconaal project binnen het jeugdwerk. Gedurende
het hele jaar wordt geld ingezameld voor Ukraïne.
Tijdens de zomer wordt door de jongeren werk
gedaan in Ukraïne.
Jongeren van de CUC en Paaschallenge

Schoonmaak en slopen huidige entree

En verder…..
Naast alle genoemde activiteiten willen we ook ons kerkgebouw toekomstbestendig maken en
houden. De afgelopen jaren is aandacht besteed aan de inrichting van hal, keuken en gang. De
soos-ruimte is grotendeels opgeknapt.
Maar het wensenlijstje is nog niet afgewerkt. Zo willen we in het kader van klimaatbeheersing
het regenwater op natuurlijke wijze laten afvloeien, verdient de tuin de nodige aandacht,
worden ideeën voor het liturgisch aandachtspunt/centrum besproken, vereist de vloer van de
kerk in alle zalen een grondige opknapbeurt, vergen alle zalen een verfbeurt, wordt nagedacht
over het buitenterrein, enzovoort, enzovoort!

WELK BEDRAG IS NODIG EN HOE DOE IK MEE?
Uit de begroting blijkt dat we voor 2019 tenminste € 230.250 nodig hebben:
1.
2.
3.

Pastoraat/predikanten
Gebouwen/inventaris
Activiteiten

€ 114.300
- 35.050
- 8.350

4. Quota & contributies
5. Personeel (koster)
6. Administratie & beheer

€ 16.850
- 47.750
7.950

Het grootste deel van de uitgaven is voor predikanten en koster. Uiteraard is er geld nodig voor gebouwen: zoals
onderhoud, verzekering, maar ook energie en schoonmaak. Uitgaven voor activiteiten betreffen de commissies eredienst,
jeugdwerk, vorming & toerusting en pastorale raad. Onder personeel vallen het salaris van de koster en vergoeding voor
cantor en organisten. Om deze uitgaven te kunnen doen zijn er inkomsten nodig, welke met name komen uit uw
vrijwillige bijdrage!
Hoe bepaalt u welk bedrag u geeft?
Als algemene richtlijn voor uw bijdrage geldt 2% van uw netto jaarlijkse inkomen:
Inkomen is

€ 15.000 - 20.000
€ 20.000 - 30.000
€ 30.000 - 40.000
€ 40.000 - 50.000
€ 50.000 - 60.000
€ 60.000 - 70.000
€ 70.000 - 80.000

dan is uw bijdrage

€ 300 - 400 per jaar
€ 400 - 600
€ 600 - 800
€ 800 - 1000
€ 1000 - 1200
€ 1200 - 1400
€ 1400 - 1600

Wij realiseren ons goed dat niet iedereen het richtbedrag kan missen. Gelukkig zijn er ook gemeenteleden die (soms
aanzienlijk) meer (kunnen) bijdragen dan het richtbedrag. Zo houden we samen onze gemeente in stand!
Bijdragen en belastingaftrek
Uw bijdrage aan de Kerkbalans valt onder ‘Giften aan goede doelen’ of Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) en is
daarmee aftrekbaar bij de belastingaangifte. Bij een jaarlijkse gift is deze afhankelijk van uw inkomen en is de gift niet of
gedeeltelijk aftrekbaar. Bij een toegezegde periodieke gift is het gehele bedrag aftrekbaar.
Uw kerkelijke bijdrage(n) als periodieke gift
De kerkelijke bijdrage kunt u ook doen in de vorm van een periodieke gift. U doet dan net als bij de actie Kerkbalans een
toezegging, maar nu voor een periode van tenminste vijf jaar.
Tip: Neem ook uw collectebonnen op in uw periodieke gift.
Voor een periodieke gift sluit u een overeenkomst af met de kerk.
Indien u meer informatie wilt over periodiek schenken, dan kunt u de kerkrentmeesters benaderen.
Hoe doe ik mee?
Op het toezeggingsformulier kunt u aangeven welk bedrag, in welke termijnen en op welke wijze u wilt betalen.
Het eenvoudigst is automatische incasso. Dit bespaart de kerk extra kosten. Het formulier wordt weer bij u opgehaald; u
kunt het ingevulde en ondertekende toezeggingsformulier (scannen/foto) ook uiterlijk 4 januari 2019 mailen naar:
kerkbalans@pgcs.nl. Zie hiervoor ook de brief, email of website. Wordt het formulier niet opgehaald of bent u regelmatig
niet thuis? Wilt u het dan bezorgen of opsturen naar de kerk?
Geef voor je kerk
Kerk daar sta je, met je deuren open, wagenwijd
Voor wie trouwen, dopen, vieren, rouwen
Voor wie maar wil luisteren naar een woord dat verheft
naar een onbeduidend verhaal van een naaste om een praatje verlegen
Kerk blijf daar staan, Ik geef om de plek die je biedt

Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan
Adres
Protestantse Gemeente te Colmschate/Schalkhaar
Holterweg 106/108
7429 AH Colmschate
www.pgcs.nl
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