
 

 

 
 
 
Leens, januari 2019. 

Geacht gemeentelid, 

 

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid bij de Protestantse Gemeente Leens-Mensingeweer. Mede 

dankzij u is onze gemeente voor Leens en omstreken een plek van betekenis. Een plek die verbindt en 

waar veel mensen zich thuis voelen. Met uw financiële bijdrage aan de actie Kerkbalans maakt u dit 

mogelijk. Mogen we ook dit jaar weer op uw steun rekenen? 

 

Zoals u weet, wordt uw vrijwillige bijdrage gebruikt om een groot gedeelte van de lopende kosten van 

onze gemeente (zoals het onderhoud van de gebouwen, verwarming, verlichting, personeelskosten, 

diensten, vieringen en projecten) te dekken. Het gaat eigenlijk om alle kosten die gemaakt moeten 

worden om de kerkdeuren open te houden en om u en vele anderen welkom te heten. Om dit concreet 

te maken vindt u op de achterzijde de begroting van de Protestantse Gemeente Leens-Mensingeweer 

voor het jaar 2019. 

 

Op bijgevoegd toezeggingsformulier kunt u aangeven hoeveel u aan de actie Kerkbalans wilt bijdragen. 

Zoals gebruikelijk kunt u op het tweede formulier invullen hoeveel u aan de Diaconie wilt geven.  

 

- Uw toezeggingsformulier(en) kunt u tot 26 januari inleveren bij uw wijkouderling. 

- Of: op de site van de kerk kunt u de formulieren downloaden, invullen, en daarna mailen naar 

de bijdragen-administratie,  henk@spoelman.info 

- Na 26 januari worden de nog niet ingeleverde formulieren bij u opgehaald. 

 

Bij voorbaat dank! 

 

Dankzij uw gift blijft de Protestantse Gemeente Leens-Mensingeweer een plek van betekenis en 

verbinding. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens het College van Kerkrentmeesters,    

  

Peter Berghuis, voorzitter 

Anne Boerema, secretaris 
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Website:      www.leens-mensingeweer.protestantsekerk.net 

Ook voor nieuwe toezeggingsformulieren  

 

 

 

      

Begroting 2019    

     

Baten   

Opbrengsten uit collecten, rente, verhuur gebouwen, 

subsidies en diversen €    94.864,-  

Vrijwillige bijdragen €    70.585,-  

Totale baten   €  165.449,- 

    

    

Lasten   

Kosten gebouwen: onderhoud, verzekering, verwarming etc.,   

inclusief afschrijvingen en voorzieningen €   52.347,-  

Pastoraat €   92.908,-  

Overige kosten: kerkdiensten, vergoedingen, administratie 

etc. €   29.435,-  

   

Totale lasten  €  174.690,- 

    

Begroot saldo 2019  €   -  9.241.- 

                                                                                                         

 


