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Geef vandaag voor de 
kerk van morgen!
De actie kerkbalans is weer begonnen! De Protestantse Gemeente 
Leerdam vraagt u om een vrijwillige bijdrage. Met uw gift kunnen 
we ook in de komende jaren in de kerk de boodschap van Gods liefde 
doorgeven.

In de kerk mogen we samen steeds weer ontdekken hoe groot en 
goed God voor ons is. We zien het in de Bijbelse verhalen van een 
bruiloft waar de lekkerste wijn in overvloed vloeit. We zien het in de 
wereld om ons heen met een uitbundige hoeveelheid planten, dieren 
en kleuren en in een oneindig heelal dat alsmaar groter wordt. De 
werkelijkheid is niet geschapen door Iemand die zuinig is. De God 
over wie het in de kerk gaat is ‘de God die geeft’, uitbundig en gul.

God geeft vrijuit en in overvloed. Het raakt bij Hem nooit op en er is in 
Zijn liefde nooit tekort. In dankbaarheid voor Gods vrijgevigheid  
mogen ook wij onze bijdrage geven. Zodat de boodschap van hoop 
van Jezus Christus onze Heer ook door de komende generaties in de 
kerk gedeeld kan worden. De kerk van morgen is de plek waar men-
sen steeds weer mogen ontdekken wat God ons schenkt. Om dat ver-
haal ook morgen te kunnen vertellen, draag ik graag mijn steentje bij. 

Ik hoop dat u zo ook wilt bijdragen aan de kerk van morgen. In het 
vertrouwen dat God in zijn goedheid ook onze gaven zegent.

Ds. Cornelie Vreugdenhil



Beste gemeenteleden,
Sinds kort mag ik het College van Kerkrentmeesters versterken en 
steek ik mijn energie in het coördineren van het onderhoud en be-
houd van het vastgoed binnen de gemeente.
Afgelopen jaren is er veel energie gestoken in de bouw van de pas-
torie aan de Spiegellaan en de renovatie van de pastorie aan de Kon.
Emmalaan. Die projecten zijn inmiddels succesvol afgerond.
Komende periode staan er weer andere projecten op stapel waar veel 
energie en geld voor nodig is. U moet dan denken aan het updaten 
van de zalen van de Pauluskerk en de woningen boven Het Winkel-
tje. Ook zijn we met een werkgroep aan het nadenken hoe we wijk-
gebouw Maranatha weer aan de eisen van deze tijd kunnen laten 
voldoen.
Tevens loopt in de Grote Kerk nog een langdurig renovatietraject in 
samenspraak met Monumentenzorg en de burgerlijke gemeente. 
U moet dan denken aan het vervangen van de elektra, herstel van het 
metselwerk en schilderwerk.
Naast deze projecten lopen er nog veel kleine zaken qua onderhoud 
en behoud van de gebouwen. Deze worden vaak opgepakt en opge-
lost door één van de vele vrijwilligers, waarvoor we hen zeer dank-
baar zijn en waardoor veel geld wordt bespaard.
Bij alle acties en uitgaven die we doen als kerkrentmeesters proberen 
we dit op een zo duurzaam mogelijke manier te realiseren.

Pieter Molenaar
 



Hoe lang ben je jarig? Voor de 
Pauluskerk hielden we het op een 
jaar. Op 26 januari 2021 bestond de 
kerk aan het Europaplein 60 jaar! 
Mooie ideeën kwamen op tafel om 
onze blijdschap en dankbaarheid 
met velen te delen. 
We planden een 
meditatieve viering 
om God te danken 
en te bidden, en een 
ontmoetingsmarkt 
rondom een open 
Pauluskerk. Om 
ook zo iets van het 
Evangelie te laten 
horen en zien. Maar 
helaas, corona gooi-
de roet in het eten. 

Hoe lang ben je 
jarig? We houden 
het op meer dan een jaar want het 
zou mooi zijn als in 2022 de viering 
op 27 januari en de markt op 7 mei 
door kunnen gaan. Intussen ver-
scheen er begin februari een mooi 
samengestelde pagina in Het Kon-
takt. En begin september werd in 
wijk West huis-aan-huis een prach-
tig magazine verspreid om kennis 
te maken met de kerk. Het liet iets 
horen en zien van hoe het begon en 
waarom, ook wat er gebeurt en wat 
ons bezielt en verbindt.

Gelukkig kon en kan er zondags en 
doordeweeks ondanks corona veel 
kerkenwerk wel doorgaan. Niet ge-
woon, maar soms anders, namelijk 
digitaal. Daarom zijn we maar wat 
blij dat in de kerkzaal goede beeld- 

en geluidstechniek 
is aangelegd. Er 
gaat niets boven het 
samen aanwezig 
zijn in de kerk, maar 
nu dat beperkt is, is 
het een fantastische 
‘noodvoorziening’ 
dat je thuis mee kunt 
luisteren en kijken. 
Want het doorgeven 
van het Evangelie 
mag je zeker wel 
‘essentiële dienst-
verlening’ noemen. 

Iedereen begrijpt dat deze en zo-
veel andere voorzieningen kosten 
met zich meebrengen. Daarom 
rekenen we ook nu graag op uw 
en jullie bijdragen! Terwijl op de 
achtergrond een mooi verjaardags-
lied klinkt: ‘Groot is Uw trouw, o 
Heer…’ 

Horen, zien en bijdragen
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60 jaar
Pauluskerk

Theo en Thea
Burggraaf

trouwden na bijna een 
halve eeuw opnieuw met

elkaar, in de Pauluskerk

Kijkje in de
geschiedenis
De kerkklok luidde
niet tijdens de
opening; hij bleek
bevroren

Jong en
gelovig:

‘De Pauluskerk is

mijn tweede thuis’

De kracht van
Samen Eten
inclusief recept
voor 90 personen



Horen, zien en bijdragen

Voor 2022 hebben we nieuwe plannen! We hopen met elkaar, wan-
neer de maatregelen het toelaten, weer meer fysiek samen te kunnen 
zijn. Er zijn zoveel mooie plannen die inspelen op de geloofsontwikke-
ling van onze jeugd. Ideeën genoeg, zoals een bezoek aan een migran-
tenkerk, bezoek aan een jongerenklooster in Nederland of Frankrijk en 
het organiseren van een gemeentelunch waarbij verrassende gesprek-
ken tussen jong en oud over het geloof ontstaan. 
 
We willen de jeugd actief onderdeel laten zijn van de kerk van van-
daag en ze laten meedenken en meepraten over de kerk van morgen. 
Op die manier proberen we een aantrekkelijke kerk voor onze jonge-
ren te zijn en te blijven. Dat is ons heel wat waard! U ook?

Kerk aan de Linge:

Rock Solid en
Solid Friends

Afgelopen jaar hebben we met de jeugd ondanks de beper-

kende Coronamaatregelen in de kerk, mooie dingen kunnen 

doen. Van een aangepast kamp voor de groep van Rock Solid 

tot een aantal inspirerende jeugddiensten verzorgd door de 

groep van Solid Friends. 



De geluidsinstallaties in met name 
de Grote Kerk en de Pauluskerk wa-
ren behoorlijk op leeftijd en kleine 
reparaties aan de installatie waren 
af en toe nodig. Om die reden was 
een werkgroep namens het Colle-
ge van Kerkrentmeesters al enige 
tijd bezig met inventariseren en 
offertes opvragen. Toen corona 
uitbrak en we niet meer naar de 
kerk konden gaan en geheel afhan-
kelijk waren van online diensten 
kwam ook de vraag naar voren om 
beelduitzending mogelijk te maken. 
De commissie heeft, samen met de 
leverancier, in korte tijd een plan 
opgesteld om eerst een tijdelijke 
cameraopstelling te maken in alle 
drie de kerkgebouwen. Begin 2021 

is het project Beeld en Geluid afgerond na, met name in de Grote Kerk, 
ingrijpende bouwkundige werkzaamheden om de bekabeling netjes 
weg te kunnen werken. Als Protestantse Gemeente beschikken we nu 
in alle drie onze kerkgebouwen over moderne techniek om het beeld 
en geluid in de diensten bij u thuis in de woonkamer te brengen en zo 
de verkondiging van Gods Woord door te laten gaan. Als College zijn 
we dankbaar dat we de middelen hadden om dit op korte termijn te 
kunnen realiseren.

Beeld en 
geluid



BEGROTING 2022

Verkort Overzicht
Begroting

2022
Begroting

2021
Rekening

2020
Opbrengsten en Baten
Opbrengsten onroerende zaken
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen
Opbrengsten levend geld
Totaal baten A

Uitgaven en Kosten
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en
inventarissen
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen
Salarissen en vergoedingen
Kosten beheer, administratie en archief
Rentelasten/bankkosten
Totaal lasten A

Operationeel resultaat (A)

Incidentele baten en lasten
Incidentele baten
Incidentele lasten
Incidentele baten en lasten (B)

Resultaat verslagjaar (A+B)

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen
Onttrekkingen bestemmingsreserves
Onttrekkingen bestemmingsfondsen
Toevoegingen bestemmingsreserves
Toevoegingen bestemmingsfondsen
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)

Resultaat naar Algemene reserve (D)

129.500 122.000 122.055
0 250 49

448.000 445.000 427.544
577.500 567.250 549.648

67.000 71.250 77.192

5.000 5.500 5.032

400.000 414.000 354.423
27.000 27.000 26.824
40.500 39.500 39.459
35.000 31.000 41.910

2.500 2.000 1.851
577.000 590.250 546.691

500 -23.000 2.957

- - 3.882.153
- - -9.707
- - 3.872.446

500 -23.000 3.875.403

- 25.000 -
- - -
- - -3.882.153
- - -
- 25.000 -3.882.153

500 2.000 -6.750
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Informatie
Enkele administratieve mededelingen
Hebt u vragen over de Actie Kerkbalans dan kunt u contact opne-
men met het kerkelijk bureau: De Waterloop 27, 4141 JV Leerdam. 
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 d.m.v. collectebonnen. Ook als u (nog) niet wilt geven ver-
zoeken wij u vriendelijk de reden daarvoor op de antwoordstrook 
aan te geven. Misschien kunnen we er over 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 2022 kunt u een machtiging afgeven. U kunt op het toezeg-
gingsformulier aangeven als u wilt betalen via automatische  
incasso. 
Door het toezeggingsformulier te ondertekenen gaat u akkoord 
met automatische incasso. Mocht u aan uw bank of giro opdracht 
hebben gegeven om maandelijks een bedrag over te maken naar de 
Protestantse Gemeente, dan moet u die opdracht intrekken.  
Mogen we (opnieuw) op uw medewerking voor automatische  
incasso rekenen?


