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Hoopvol en dankbaar

Begroting 2022

Na een lange tijd waarin ons gemeentezijn alleen in kleine

Voor 2022 gaan we ervan uit dat de commerciële activiteiten

kring, op afstand en digitaal kon plaatsvinden, zijn we -

op tweederde van het niveau van voor de coronacrisis zullen

ondanks alle onzekerheden - hoopvol en dankbaar gestart

draaien. De inkomsten uit de verhuur van gebouwen en

met een nieuw jaar. Hoopvol omdat we verwachten het

terreinen zullen 2% hoger worden ten opzichte van 2021. De

Al eeuwen is de kerk voor ontelbaar veel gelovigen van grote betekenis. Voor wie regelmatig komt en voor wie af en toe

‘gewone’ kerkleven weer te kunnen oppakken. Dankbaar

bijdragen van gemeenteleden blijven op niveau. Er is budget

aanschuift. Voor wie zoekende is en voor wie al jarenlang gelooft. De kerk is voor iedereen, in de kerk ben je altijd welkom.

omdat we weer met meer mensen kunnen samenkomen.

opgenomen voor wijk overstijgende jeugdwerkactiviteiten

In 2021 heeft de PgL een aanzienlijke nalatenschap
ontvangen.

Besloten

is

van

deze

nalatenschap

jeugdwerkactiviteiten.

jaren

is

in

onze

Samen spelen

Vredeskerk en de Marekerk.

Gemeente-zijn kan op veel manieren, dat hebben we

In 2022 gaan we voor het jeugdwerk op zoek naar nieuwe

inmiddels wel ontdekt. In het afgelopen jaar hebben we met

vormen om kinderen en jongeren op een speelse en eigentijdse

creativiteit tóch ons gemeenteleven zo goed mogelijk vorm

manier te blijven betrekken bij de kerk en jeugdactiviteiten.

Overige kosten
€ 116.600

Predikanten en
kerkelijk werkers
€ 881.500

Kantoor en
afschrijving
€ 206.000

Groene stap voorwaarts
afgelopen

Samen vieren

een

bedrag van € 50.000 te besteden aan wijk overstijgende

De

en ook voor een part time koster/beheerder voor de

kerkelijke

gebouwen

kunnen geven. Daarvoor hebben we elkaar meer dan ooit
nodig gehad. In de hoop en het vertrouwen dat we dit jaar

Samen groen

weer samen kunnen vieren en ons geloof met elkaar kunnen

De Protestantse gemeente te Leiden is officieel een Groene

delen.

Kerk, een netwerk van kerken die milieu en klimaat hoog
in het vaandel hebben staan. Met de belofte samen elk jaar

UITGAVEN

energiezuinige ledverlichting aangebracht en ook waar dat

Samen omzien naar elkaar

mogelijk was dubbelglas.

Kerk zijn we samen. We kijken naar elkaar om, zorgen voor

Huisvesting
€ 451.400

minstens één groene stap voorwaarts te doen.

elkaar. Een bemoedigend kaartje, een luisterend oor, een

Samen verantwoordelijk

De ‘groene stap voorwaarts’ die we in 2022 gaan maken:

helpende hand wanneer het nodig is, dat is het kloppende

Wil je ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang

zonnepanelen op de daken van de Vredeskerk. Hiervoor

hart van kerk-zijn, geïnspireerd door de Bijbelse boodschap.

voor staat? Geef dan vandaag voor de kerk van morgen.

maken we graag geld vrij in de begroting, Ook zal op een
aantal zondagen in het jaar gecollecteerd worden voor onze
duurzaamheidsprojecten.

Verhuur en
commerciele
activiteiten
€ 481.500

Draagt u ook uw steentje bij?

Inkomsten uit
vermogen
€ 410.600

INKOMSTEN

Veel gemeenteleden laten met een royale bijdrage blijken
dat het werk van de kerk belangrijk is. Hoe groot of klein uw
bijdrage ook is, met uw steun in praktische en financiële zin
zien wij de toekomst van onze Protestantse gemeente In
vertrouwen tegemoet.

Begrote
bijdrage
gemeenteleden
€ 618.400

Overige
inkomsten
€ 31.000
Tekort
€ 114.000

De begroting 2022 voorziet een tekort van €114.000.

Periodieke gift
Wilt u gebruikmaken van nog meer belastingvoordeel,

In 2021 kwamen de bijdragen van de gemeenteleden ruim

dan kunt u uw bijdrage voor kerkbalans ook doen in de

€30.000 hoger uit dan begroot. Ook voor 2022 rekenen

vorm van een periodieke gift. In die periodieke gift (voor

we erop dat de gemeente royaal zal geven om het tekort

minimaal vijf jaar) kunt u ook uw collectebijdragen (via

beperkt te houden!

de app of collectebonnen) meenemen. En wanneer u
uw belastingvoordeel ten goede laat komen aan de kerk,
verhoogt u uw bijdrage zonder dat het u meer kost. Wilt u
meer informatie, neem dan contact op met het Kerkelijk
Bureau, info@kerkelijkbureauleiden.nl
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Muziek: de Regenboog is een muzikale kerk. We

De Regenboog: een ander perspectief

gebruiken orgel, vleugel en soms andere instrumenten
Op 5 september 2021 bestond de Regenboog 50 jaar, en

in de vieringen. Er zijn twee koren, er is een kerkorkest en

dat vierden we feestelijk! We gaan er het hele seizoen

we luiden het nieuwe jaar in met een nieuwjaarsconcert.

mee door: er zijn gezamenlijke maaltijden, speciale
een

Aandacht: omzien naar elkaar is heel belangrijk in

bijbelse voorstelling van de Zandtovenaar, en een paar

onze gemeente. Natuurlijk zijn er de bezoeken van

vieringen,

een

filmweekend,

een

symposium,

keer Kliederkerk. Bij de laatste Kliederkerkviering kwam
een van de kinderen naar de dominee toe en zei: ‘Ik vind
echt álles leuk bij Kliederkerk!’ Na zo’n aanmoediging
zie je de komende 50 jaar met vreugde tegemoet!

Jaarlijks komen we bij u met de actie Kerkbalans. Uw
bijdrage is zeer welkom, zodat onze geloofsgemeenschap
ook dit jaar weer kan bloeien. Onze naam ‘Regenboog’
staat voor hoop en perspectief, voor het samen vieren en
beleven van het leven in Gods licht. Hoe doen we dat?

de predikant en de pastor, maar er is veel meer:
koffie-ochtenden,

gezellig

samen

eten

tijdens

de

Regenboogdis, en speciale aandacht voor elkaar rond
Allerzielen.

Leren & discussiëren: bij een veelkleurige regenboog
hoort ook een goed gesprek. We hebben daarvoor
gesprekskringen, cursussen en leerhuizen. Over de
bijbel, over maatschappelijke issues,

maar soms ook

over (kerk)muziek of poëzie.

Maatschappelijk betrokken: geloven is ook doen. Door
Kerkdiensten: we komen elke week samen voor een
inspirerende viering. We zijn oecumenisch, dus in
elke dienst kom je wel iets protestants en iets roomskatholieks tegen. Dat maakt de Regenboog een unieke

Groene Kerk te zijn willen we iets bijdragen aan een
beter klimaat. We werken samen met De Bakkerij om
mensen met problemen te helpen. En in het buurthuis
helpen we kinderen uit de wijk bij hun huiswerk.

geloofsgemeenschap!
Wilt u helpen om ons werk in stand te houden? Want als
Kinderen centraal: we doen graag iets extra’s voor

onze terugblik op 50 jaar Regenboog één ding duidelijk

kinderen. Natuurlijk is er op zondag kindernevendienst

heeft gemaakt: we hebben alle reden om zuinig te zijn

en vaak ook een jongerenviering. Maar we organiseren

op die mooie veelkleurige geloofsgemeenschap!

ook een leuk kinderkerstfeest, Kliederkerk en een
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Voor meer informatie: www.deregenboogmerenwijk.nl

De

avondmaalsproject voor kinderen.

