
Jaarlijks halen 40.000 vrijwilligers in 2000 kerken in Nederland 

geld op voor hun plaatselijke kerk. Om kerken actief te laten zijn. 

Waar iedereen altijd terecht kan. Geef voor je kerk. Zodat jouw 

kerk kan geven aan anderen.





Kerk zijn we samen.
Samen bereik je meer dan alleen. Samen weet je meer dan één, en vele 

handen maken licht werk. In de gemeente is veel werk te verrichten, maar 

gelukkig hoeft niemand dat alleen te doen. We doen het samen.

Onze gemeente is gezegend met veel actieve gemeenteleden, jong en oud. 

Een ieder draagt zijn steentje op zijn of haar manier bij. Daar zijn we enorm 

dankbaar voor. Als kerk kunnen we ook iets betekenen voor anderen. Denk 

bijvoorbeeld aan het project SchuldHulpMaatje. Of aan de maandelijkse 

koffieochtenden in de Rank, waar iedereen welkom is. De kerk is er voor 

iedereen.

'Geef voor je kerk'

In 2017 is door onze gemeente € 255.000 toegezegd aan de Actie Kerkbalans. 

Dankzij dit prachtige bedrag kan de kerk blijven bestaan. We vragen u om 

ook dit jaar te geven aan uw kerk, zodat we samen kunnen blijven bestaan en 

geven aan anderen. Dat kan met bijgevoegd antwoordformulier. Deze wordt 

in de week van 29 januari bij u opgehaald.

Alvast hartelijk dank voor uw steun.

"Ik geef dit jaar aan Actie

Kerkbalans omdat de 

kerk voor mij een plek 

van rust is."



Onze kerk in beeld
Dankzij uw bijdrage ...

Vieren we in de zomer het 

vakantie bijbel feest. Dit jaar 

mochten we 150 kinderen 

verwelkomen!

Is er voor iedereen ruimte voor 

pastorale gesprekken.

Konden we afgelopen jaar de 

verwarmingsketel van de kerk 

in Oudewater vervangen.
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Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) 
aftrekbaar voor de belasting. Geeft u 
een periodieke gift? Dan kunt u het 
volledige bedrag aftrekken. Zo krijgt u 
van de belastingdienst meer terug. U 
leest hier alles over op kerkbalans.nl

Geef Slim 

 


