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Beste gemeenteleden, 

 
Wat fijn dat we na twee Corona jaren afgelopen maanden weer gewoon naar de kerk konden 
en elkaar ontmoeten. We herinneren ons de eerste diensten na de laatste lockdown waarin 
we extra blij waren elkaar weer te zien. We voelen ons weer meer verbonden en echt 
samen. De cantorij kan weer zingen; inmiddels onder leiding van Willem Jan Cevaal want we 
hebben afscheid genomen van cantrix Wil Bakker. Dankzij het streamen van de 
kerkdiensten, waarmee we in coronatijd zijn begonnen, zijn nog steeds veel gemeenteleden 
via beeld met ons verbonden. We zijn blij dat we met behulp van ons ‘technisch team’ die 
dienst kunnen blijven bieden.  

We zijn inmiddels weer gewend aan het normale kerkenwerk hoewel er ook wel een en 
ander veranderd is. Ds. Pieter Terpstra ging per 1 juni in deeltijd (55%) werken en Minette 
Kits Nieuwenkamp kwam als kerkelijk werker in onze gemeente. Haar eerste aandachtsveld 
is het pastoraat aan 75+ers. Met hulp van het pastorale team worden de contacten 
aangeknoopt en in kaart gebracht hoe het met een ieder gaat. Ze heeft dit eerste half jaar 
met veel gemeenteleden kennis gemaakt en we zijn heel blij met haar positieve inzet. Pieter 
Terpstra kan zijn aandacht hierdoor meer op de wat jongere gemeenteleden richten.  

De kerkenraad werkt ideeën uit hoe we ons beter kunnen profileren als ‘dorpskerk’. We 
hebben - én zijn-  een kerk in het dorp en willen meer van betekenis zijn voor alle 
Heemstedenaren. Het kerkgebouw staat al op de kaart door onder meer de mooie concerten 
van Podia Heemstede. Onze zondagse kerkdiensten en de stiltevieringen op dinsdagavond  
zijn voor iedereen toegankelijk en ook het ouderenwerk van de diaconie in de Pauwehof is 
een mooie gelegenheid voor ontmoeting. 

We hopen van harte dat u als lid van onze gemeente onze kerk ook in 2023 wilt (blijven) 

steunen. En misschien kunt u uw bijdrage dit jaar verhogen. Ook wij als kerk hebben te 

maken met een algehele kosten stijging. We rekenen op uw steun en zijn uiteraard blij met 

iedere bijdrage. 

 

Help mee om onze kerkelijke gemeente vitaal te houden. Het is een plek waar we omzien 
naar elkaar. 

Alvast heel hartelijk dank en heel graag tot ziens! 

 

A.E.H. v.d. Voort Maarschalk A.A.A. Huisman-Bak 
Voorzitter Kerkenraad  Penningmeester College van Kerkrentmeesters 
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Begroting 2023: 

Inkomsten:     Uitgaven: 

Giften ( o.a. Kerkbalans) € 223.000 Salarissen    € 208.694 

Verhuur gebouwen  €   63.076   Energie, verzekeringen, belasting €   40.050  

Subsidies   €     6.360 Onderhoud gebouwen en orgel €   42.000 

Beleggingen   €   24.200 Administratie, kerkblad  €   34.650  

Opbrengst fondsen  €     5.000 Kosten Kerkdiensten   €     6.250 

      Afdrachten landelijke kerk  €   15.500 

      Toevoeging aan bestemmingsfonds €   20.000  

    -----------      ----------- 

Inkomsten   € 321.636  Uitgaven:   € 367.144 

 

 

 
                                                                                              

                                                     
 

Kerkelijk bureau:  

Achterweg 19, 2103 SW Heemstede. Tel.: 023-5285336  

e-mail: kerkelijkbureau@pknheemstede.nl 

IBAN: NL12RABO0373721633 t.n.v. CvK Protestantse Gem. te Heemstede 

 

Belastingaftrek: 

Uw bijdrage aan Kerkbalans komt in aanmerking voor belastingaftrek: als u meer dan 1% van  

Uw verzamelinkomen en tevens meer dan € 60,00 aan giften per jaar uitgeeft, is het 

meerdere tot maximaal 10% van het verzamelinkomen aftrekbaar. Als u ervoor kiest uw 

bijdrage gedurende 5 jaar vast te leggen, is zelfs het gehele bedrag aftrekbaar. Dit hoeft 

tegenwoordig niet meer notarieel vastgelegd te worden, maar u kunt hiervoor een 

schriftelijke overeenkomst opstellen met de kerk. Een overeenkomst is verkrijgbaar via het 

kerkelijk bureau (zie hierboven) of te downloaden op de website van de Belastingdienst. 
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