
Begroting Protestantse Gemeente Leerdam 2021
INKOMSTEN 
Bijdragen Actie Kerkbalans  € 340.000,= 
Collecten €   75.000,= 
Bijdragen Solidariteitskas, Paascollecte en giften €   26.000,=
Huuropbrengsten vastgoed € 100.000,=
Pachten €   22.000,=  
Rente en dividenden €          250,=
Overige inkomsten €     4.000,=
Tekort €   23.000,= 

 ------------------
TOTAAL INKOMSTEN € 590.250,=

UITGAVEN
Kosten predikanten  € 382.000,=
Gastpredikanten  €       4.000,=
Vergoedingen kerkelijk medewerkers en andere medewerkers  €   60.000,=
Landelijke Quotum + Solidariteitskas  €   27.000,=
Onderhoud gebouwen, verwarming, verzekering etc.  €   76.750,=
Bankkosten  €       2.000,=
Kosten beheer, administratie, archief etc.  €   31.000,=
Overige uitgaven  €     7.500,=
 -----------------
TOTAAL  UITGAVEN € 590.250,=
 
De volledige begroting 2021 ligt ter inzage bij onze administratie.

Enkele administratieve mededelingen
Hebt u vragen over de Actie Kerkbalans dan kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau: De Waterloop 27, 4141 JV Leer-
dam. Op maandagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur en op maandagavond en woensdagavond van 18.00 tot 19.00 uur telefonisch 
bereikbaar op nr. 0345-618238. Of via e-mail: kerkelijkbureau@pgleerdam.nl
Vult u alstublieft altijd de antwoordstrook in, ook als u contant geeft of met collectebonnen. Ook als u (nog) niet wilt geven 
verzoeken wij u vriendelijk de reden daarvoor op de antwoordstrook aan te geven. Misschien kunnen we erover praten?

Automatische incasso
Wanneer u een automatische incasso afgeeft, zorgt de kerk voor de afschrijving van uw bijdrage.
Een machtiging voor automatische incasso is één jaar geldig. Ook voor 2021 kunt u een machtiging afgeven. U kunt op het 
toezeggingsformulier aangeven of u wilt betalen via automatische incasso.

Door het toezeggingsformulier te ondertekenen gaat u akkoord met automatische incasso. Mocht u aan uw bank of giro op-
dracht hebben gegeven om maandelijks een bedrag over te maken naar de Protestantse Gemeente, dan kunt u die opdracht 
intrekken. Mogen we (opnieuw) op uw medewerking voor automatische incasso rekenen?

Uw bijdrage online doorgeven
Vanaf nu is het ook mogelijk om uw toezegging voor 
Kerkbalans te doen via de website.
Daar gebruikt u de volgende link voor: 
https://www.pgleerdam.nl/mijnbijdragen/

U heeft bij het formulier Kerkbalans de inloggege-
vens gekregen. Met deze gegevens kunt u makkelijk 
uw toezegging voor 2021 ingeven.

Wij hopen dat heel veel gemeenteleden hier gebruik 
van zullen maken.

Protestantse Gemeente Leerdam



Kerk aan de Linge: Kliederkerk!
Dit jaar nodigt Actie Kerkbalans iedereen uit om naar de toekomst te kijken en plannen te delen. Dat doen we met veel enthou-
siasme! Eén van die mooie plannen is een Kliederkerk te starten in Leerdam. Het klinkt misschien een beetje gek, ‘Kliederkerk’, 
maar het is een leuke en creatieve manier om met jong en oud samen Bijbelverhalen te ontdekken. Kliederkerk is voor alle 
leeftijden en kinderen zijn in het bijzonder welkom. Op een laagdrempelige manier willen we samen bezig zijn met een Bijbel-
verhaal en speuren naar wat God ons wil vertellen in dit verhaal.

De Kliederkerk mag een plek zijn waar mensen van binnen en buiten de kerk samen ontdekken wat het geloof betekent. Een 
plek waar mensen makkelijk binnenlopen en waar je gewoon eens een vriendje of buurvrouw mee naartoe neemt. We willen 
samen ontdekken, samen kliederen en samen God ontmoeten.  Zo hopen we dat steeds meer mensen Gods liefde ontdekken!

Wijk Centrum-Oost: pastorie Koningin Emmalaan 
Al enkele jaren werd nagedacht over de benodigde maatregelen voor de pastorie in Leerdam Oost. De pastorie is gebouwd in 
1975 en is fraai gesitueerd aan de ventweg van de Koningin Emmalaan. Het bitumen dak was echter slecht en soms vonden we 
een stuk dakbedekking op straat. De kozijnen waren slecht, de dubbele beglazing ging stuk, de isolatie was matig en de ener-
gierekening hoog. Tijd dus voor een ingrijpende verbouwing. 

Op het moment dat de pastorie leeg kwam 
te staan omdat de wijkgemeente vacant 
was, zijn er plannen uitgewerkt en is een 
aannemer geselecteerd. Naast de bouw-
kundige verbeteringen was het doel te-
vens de woning duurzaam te maken en het 
energieverbruik te beperken. 

In november 2020 is de geheel verbouwde 
pastorie weer in gebruik genomen. De wo-
ning is voorzien van een nieuw geïsoleerd 
dak met keramische pannen, een geïso-
leerd gevelsysteem en kunststof kozijnen 
met een eigentijdse kleurstelling. Er zijn 
zonnepanelen gemonteerd in combinatie 
met vloerverwarming op de gehele bega-
ne grond. Een nieuwe open keuken met 
eetkamer is van de woonkamer afgeschei-
den door schuifdeuren. De bergruimte op 
de verdieping is omgebouwd tot een vol-
waardige slaapkamer met dubbel dak-
raam. Met de nieuwe inrichting van de tuin 
en bestrating heeft wijkgemeente Cen-
trum-Oost weer een pastorie die aan alle 
eisen van deze tijd voldoet. 

Geef vandaag voor de kerk van morgen
Dat is het thema van de Actie Kerkbalans 2021. Wie iets weet van ondernemen, weet dat het belangrijk is om vooruit te kijken. 
Om plannen te maken. Om te investeren. Want wat je vandaag investeert, daar kan je morgen de vruchten van plukken. Zo is 
dat in het bedrijfsleven. Zo is dat in het werk op het land. Als je vandaag niet zaait, zul je morgen niet oogsten. Dat is ook van 
toepassing op het kerkelijk leven. Om morgen te kunnen oogsten, moeten we vandaag zaaien, investeren, geven.

Eerlijk is eerlijk, dat vraagt wat van ons. Dat kost iets. Dat voelt een Nederlander natuurlijk altijd al wel. Maar na het afgelopen 
jaar, met de impact die de coronacrisis ook had op de economie, is het voor deze en gene des te meer voelbaar in de porte-
monnee. En dan voel je ook wel: er moeten offers gebracht worden. Het is een offer om dan toch te geven aan de kerk. Omdat 
je hart hebt voor het werk dat gebeurt in Gods gemeente te Leerdam, in al die kerken. 

Weet: dat offer helpt om ook morgen, in de toekomst dus, het werk in de gemeente te kunnen voortzetten. In het vertrouwen dat 
het eigenlijke werk al gebeurd is. Het werk van Jezus Christus. Zijn werk is de enige basis voor het werk in de kerk. Want alles 
bepalend is het offer dat Jezus bracht. Dat kostte Hem alles. Hij ondernam de gang naar deze aarde. Hij gaf Zijn leven. Daarmee 
kan de kerk tot het eind vooruit. En daarom kan er ook in Leerdam een christelijke gemeente zijn. In deze folder lees je er meer 
over. Over het werk dat gedaan is. En over de plannen voor de toekomst.

Plannen. Een jaar geleden had u misschien ook plannen. Maar het jaar 2020 liep zo anders. Ook in het kerkenwerk. Die plannen 
die gemaakt waren, pakten soms anders uit. Maar we geloven door alles heen: God is getrouw en Zijn plannen falen niet. Hij 
gaat door, vandaag en ook morgen. Daar werk je toch graag aan mee? Dat is het wel waard. En daar pluk je zeker de vruchten 
van. “Want, al (!) wat gedaan én gegeven wordt uit liefde voor Jezus, dat houdt zijn waard’ en zal blijven bestaan.”

“God is getrouw!
Zijn plannen falen niet...”

 
Wijk West: in en om de Pauluskerk
De Pauluskerk is rond deze Actie Kerkbalans jarig. Op 26 januari bestaat de kerk aan het Europaplein 60 jaar! De architect 
schreef indertijd: De keuze van het bouwterrein in het westelijk stadsgedeelte van Leer-
dam is zeer gelukkig te noemen. Het Europaplein is uitermate gunstig gelegen. En dat 
geldt nog altijd! Met de uitbreiding in Broekgraaf is de kerk alleen nog maar meer mid-
denin Leerdam-West komen te liggen.

Vertrouwd en gastvrij: zo willen we als wijkgemeente rondom de Pauluskerk met de 
liefde van Christus present zijn.  Als een vertrouwd adres en een gastvrij huis. Het kunst-
werk op de voormalige buitenmuur (nu in de Rehobothzaal) en het kunstwerk naast de 
zij-ingang vertellen wat ons vanuit Lukas 5 vers 1 t/m 11 beweegt: door Jezus gevonden 
verlang je ernaar om ook anderen voor Hem te vinden. 

Zo zijn we ook in 2021 graag bezig op zondag en doordeweeks. Voor jong en oud. We zijn wat dat betreft 
heel blij dat we enkele maanden geleden in de persoon van dhr. Dick Geluk een nieuwe pastoraal werker 
voor het ouderenpastoraat konden benoemen. En we genieten van de betrokkenheid van kinderen, tieners 
en jongvolwassenen, zoals dit groepje 14-jarigen bij de mentorcatechese.

 
De bouw van de Pauluskerk was mede mogelijk door het bedrag, dat in de loop der jaren door vele gemeenteleden met geduld 
en volharding werd bijeengebracht in het ‘Tweede Kerk Bouwfonds’, bekend geworden onder de naam T.K.B. Zo rekenen we ook 
nu weer graag op uw en jullie bijdragen! 


