
Reinier, Els en Jon Prins

We hebben met 2020 een bijzonder jaar achter 
de rug. Tijdens de verschillende fasen van de 
coronacrisis zagen we bij verschillende doel-
groepen in onze samenleving de nood soms flink 
oplopen. Wij vinden het bijzonder dat mensen in 
deze tijden oprecht oog hebben voor hun naaste. 
Het is mooi om te zien dat daar, tijdens de crisis, 
ook op veel verschillende manieren invulling aan 
is gegeven. Die verbondenheid en veerkracht zijn 
elementen die wij waardevol vinden. Wat ons be-
treft kunnen kerken hier zeker een voortrekkersrol 
in hebben. Een goede financiële basis is daarin 
wat ons betreft een grote meerwaarde. Daarom 
geven wij voor de actie Kerkbalans!

Litske Moerland

De kerk is voor mij een 
plaats waar ik me kan 
richten op God, Zijn 
liefde en de kracht die 
Hij mij geeft. Tege-
lijkertijd kan het wel 
eens moeilijk zijn om 
de woorden ook echt 
binnen te laten komen 
en ze te voelen. Toch 
geeft ook juist de kerk 

weer de mogelijkheid om mij aan het denken 
te zetten en om me daardoor dichter bij God te 
voelen. In de loop van mijn werkweek zijn er veel 
momenten waar ik me staande moet proberen te 
houden in het geloof, en in de kerk ervaar ik rust 
en nieuwe energie. De kerk geeft ook vragen en 
aanvechtingen, maar ik mag rusten in Zijn trouw 
en genade en dat geeft kracht. Iedereen zal wel 
eens nadenken over wat de kerk voor hem/haar 
betekent, maar uiteindelijk gaat het om God en 
in de kerk mogen we in alle rust samen omhoog 
kijken. Juist daarom is het belangrijk dat de kerk 
ook (financieel) kan blijven bestaan. Niet alleen 
wij mogen de waarde en kracht van medechriste-
nen ervaren, maar ook Jezus zelf verzamelde een 
kerk om zich heen.

Wim Both
Geef vandaag voor de 
kerk van morgen, wat 
een toepasselijk thema.
Naast alle werkzaam-
heden die u en ik voor 
de kerk doen, kunnen 
we er niet aan ontko-
men dat een financiële 
bijdrage noodzakelijk is.
Willen wij als gemeen-
teleden, het voort-
bestaan van onze 

kerken veiligstellen, dan dienen wij naar draag-
kracht daaraan bij te dragen.

Annemarie Tromp
In deze kerk werd ik gedoopt en onze vier kinde-
ren zijn hier ook gedoopt. Heel mooi om te zien 
hoe het geloof van generatie op generatie wordt 
doorgegeven. Groot is Zijn trouw! Met veel ple-
zier geef ik club aan de kinderen. Ik ben dankbaar 
dat het afgelopen jaar met alle veranderingen 
door het coronavirus het jeugdwerk door kon 
gaan. Zonder financiële bijdragen zou het jeugd-
werk geen doorgang kunnen vinden.

HGTholen.nl
De website van onze gemeente.

Totaal

 benodigd: 

214.065,-

Jongeren-activiteiten
Met leeftijdsgenoten gezelligheid combineren 
met het ontdekken van het Evangelie.

Onze kerk is het hart van de gemeente

Hier wordt het Evangelie van Jezus 
Christus verkondigd aan jong en oud

In “De Wingerd”

•    Kindercrèche
•    Zondagsschool
•    Verenigingen voor jong en oud
•    Clubs voor de jeugd

Evangelisatie
Het steunen van evangelisatie in binnen- en 
buitenland, waarbij ook eigen gemeenteleden 
actief zijn betrokken.

Pastoraat

•    Ouderenpastoraat
•    Ouderencontactmiddagen
•    Huisbezoeken
•    Ziekenbezoeken
•    Catechisaties
•    Diaconaat
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2021
Belastingaftrek

Uw bijdrage aan Kerkbalans komt in 
aanmerking voor belastingaftrek:
Als u meer dan 1 % van uw 
verzamelinkomen en tevens meer 
dan € 60,- aan giften per jaar uit-
geeft, is het meerdere tot maximaal 
10 % van het verzamelinkomen 
aftrekbaar. 
Als u ervoor kiest uw bijdrage 
gedurende vijf jaar vast te leggen is 
zelfs het gehele bedrag aftrekbaar. 
U dient hiervoor een overeenkomst 
op te stellen met de kerk.

Meer informatie vindt u op www.kerkbalans.nl

Verwachte uitgaven 2020:

Op de antwoordstrook kunt u aangeven 
welk bedrag u voor 2021 wilt geven en 
of u dat bedrag in één keer of in 
termijnen overmaakt. 

U kunt uw bijdrage aan Kerkbalans ook 
automatisch van uw rekening laten 
afschrijven in de door u 
opgegeven termijnen.

Bankrekening: NL 83 RABO 03 73 73 00 55 

2021Geef vandaag 
voor de kerk van morgen
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