Ook in 2022 willen wij een waardevolle plek
in de lokale samenleving innemen en een
gemeenschap vormen waar mensen welkom
zijn. Onze wijkbegroting voor volgend jaar laat
helaas een flink tekort zien:
Samenvatting Wijkbegroting PG-Alkmaar Noord 2022
BATEN
Blije Mare + Aandeel verhuur PGA eigendommen
Rente
Bijdrage levend geld (Kerkbalans en giften)
Diversen
Onttrekking uit fondsen
BATEN (A)

31.700
1.800
114.400
1.100
3.750
152.750

LASTEN
Blije Mare + afdracht groot onderhoudsfonds BM
Onderhoud PGA-eigendommen
Afschrijving stoelen en zonnepanelen
Predikantskosten
Koffie drinken, Pastoraat en Eredienst, Jeugd en
Jongerenwerk, Vorming en Toerusting en
Pionierswerk-Linkup
Verplichtingen en bijdragen
Organisten en aandeel personeel kerkelijk bureau
Aandeel kerkelijke administatie PG-Alkmaar
Aandeel rente- en banklasten
Diversen
LASTEN(B)

20.400
9.000
13.600
18.400
4.200
1.100
214.050

RESULTAAT (A-B)

-61.300

34.800
4.250
11.000
97.300

Uw steun is van onschatbare waarde!
Indien u in 2022 per Pastorale Eenheid 120 euro meer bijdraagt dan is het
gat gedicht.
Geef daarom vandaag voor de Immanuelkerk van morgen. Wij danken u
heel hartelijk!
Wist u dat uw gift aan kerkbalans (deels) aftrekbaar is van de belasting?
Meer informatie vindt u op www.belastingdienst.nl
Immanuelkerk (de Blije Mare)
Kajakstraat 60
1826 DN ALKMAAR
kerkelijk.bureau@pg-alkmaar.nl
www.pg-alkmaar.nl/noord
INL53 INGB 0007 5280 12
t.n.v. Protestantse Gemeente Alkmaar

Inspirerende vieringen
In de kerk kunt u elke week even pauze nemen. Uitstijgen boven de drukte
van de dag. Tijd vinden om te bidden voor alles wat u bezighoudt.
Aangeraakt worden door God en uw geloof met anderen delen.
Als kerk zijn we van betekenis in de samenleving en als gemeenschap zien we
naar elkaar om en delen we ons geloof in God met elkaar. Het afgelopen jaar
is de samenleving en onze gemeenschap veranderd door het corona-virus. Dit
virus heeft zijn weerslag gehad op hoe we als gemeenschap met elkaar
verbonden kunnen en willen zijn. Ondanks diverse beperkingen hebben wij er
afgelopen jaar toch voor kunnen zorgen dat we een gemeenschap zijn die naar
elkaar om probeert te zien. Zeker nu ook door vaccinatie er weer veel meer
mogelijkheden zijn.
We hebben het afgelopen jaar onze kerkdiensten digitaal (via livestream)
kunnen aanbieden, we hebben het kerkgebouw en de kerkzaal aangepast aan
de corona-maatregelen, we hebben een Paasgroet gebracht, we zijn met de
ouderen een dagje uit geweest, we hebben onze startzondag gevierd.
Daarnaast is er gewerkt aan “duurzaamheidsprojecten” door zonnepanelen
aan te brengen op het dak van de Blije Mare en gloeilampen te vervangen door
LED-verlichting. Tevens is de consistorie opgeknapt.

Een zorgzame gemeenschap
Kerk zijn we samen. We kijken naar elkaar om, zorgen voor elkaar. Even
die bemoedigende schouderklop, dat luisterende oor, een helpende
hand wanneer het nodig is; dat is het kloppende hart van kerk-zijn.

Gastvrije kerk
De kerk is voor iedereen. Voor jong en oud. Voor wie regelmatig komt
en voor wie af en toe aanschuift. Voor wie zoekende is en voor wie al
jarenlang gelooft. God kent u zoals u bent en in Zijn huis bent u altijd
welkom.

Geloof verdiepen
Het vieren van de sacramenten, lezen uit de bijbel en het bezinnen op
belangrijke thema’s; in de kerk kunt u God ontmoeten en groeien in
geloof. Gevoed worden en geïnspireerd raken.

“In de kerk kan ik terecht
met mijn vragen over het
leven en de toekomst.”

