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Kerkenwerk in coronatijd
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€ 527.400
personeel overig
€ 277.50
beheerkosten
€ 154.800
terrein, gebouwen
€ 563.100
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gemeenschappen over tal van reguliere en bijzondere
activiteiten, waarmee zij inhoud geven aan hun taken
in de kerk, de stad en de wereld. Ook in 2021 zullen
bestaande activiteiten worden voortgezet en nieuwe
in gang worden gezet.

Uw bijdrage als periodieke gift

inkomsten

U kunt de kerkelijke bijdrage ook doen in de vorm
van een periodieke gift. U doet dan net als bij
Kerkbalans een toezegging, maar nu voor een periode
van vijf jaar. En wanneer u uw belastingvoordeel
ten goede laat komen aan de kerk, verhoogt u uw
bijdrage zonder dat het u meer kost. Tip: neem ook
uw collectebonnen op in uw periodieke gift. Met
de Schenkcalculator op www.protestantsekerk.nl/

onttrekking reserves
€ 105.900
rendement vermogen en overig
€ 257.200
commerciele exploitatie (winst)
€ 24.000
verhuur woningen, grond
€ 332.000
kerkbalans, collecten, giften
€ 589.200
tekort
€ 214.500

schenkcalculator berekent u heel eenvoudig wat uw
fiscale voordeel is bij een periodieke gift. Wilt u meer
informatie, neem dan contact op met het Kerkelijk

Colofon

Bureau, info@kerkelijkbureauleiden.nl.

Kerkelijk bureau Protestantse gemeente te Leiden
adres: Van Vollenhovenkade 22, 2313GG Leiden
T: 071-5764145 | @: info@kerkelijkbureauleiden.nl
internet: www.protestantsegemeenteleiden.nl

Vormgeving brochure: Jos de Wilde, Leiderdorp | fotocollage voorzijde: Niek Bavelaar, Leiden
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Verbinding met elkaar: digitale nieuwsbrief
Er gebeuren in deze tijd gelukkig ook positieve dingen.
Aangezien we elkaar minder vaak zien en spreken op
zondag, is de behoefte aan onderling contact op nieuwe
wijze ingevuld. Er is een digitale nieuwsbrief ontstaan die
wekelijks wordt verspreid onder belangstellenden, met

Verbinding door klanken: kistorgel

Verbinding met God: Stilteplek

Verbinding met een drankje: WijkplaatsCafé
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vertolkt door Michiel Ras. Een inspirerend moment!

Verbinding met de wereld: Actie Syrië
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website door te klikken.
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Verbinding op leeftijd: ouderenpastoraat
Samen met Leiden Zuidwest geeft De Verbinding vorm

In het voorjaar komt de werkgroep vast en zeker terug

aan ouderenpastoraat. Nog meer dan anders weegt

met een ander verrassend initiatief!
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