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Mijn kerk 

Een plek om tot jezelf te komen of anderen te ontmoeten, een markant gebouw, een plek 
om te vieren en te geloven. Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis.  
We willen een plek zijn waar iedereen terecht kan. De kerk is een plek waar God zich aan 
ons verbindt en door ons, aan de wereld waarin wij leven.  
We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar 
klaar op een doodgewone doordeweekse dag. 

Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op 
belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. Uw kerk kost 
geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, 
personeelskosten, pastorale en missionaire projecten, het zijn kosten die 
gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en u en vele 
anderen welkom te heten. 

Daarom is er de actie Kerkbalans.             Geef voor je kerk in jouw dorp. 

Wij als Protestantse Gemeente Ried-Skingen c.a. vragen u om bij te dragen aan de actie 
Kerkbalans. 
Uw bijdrage maakt het mede mogelijk dat onze kerkelijke gemeente haar unieke en 
onmisbare functie in onze dorpen kan blijven vervullen. 
 

 
 

 

De organisatie is als voorgaande jaren: 
U krijgt van ons per post de informatie en het invul formulier. 
Het invul formulier stuurt u terug in de retourenvelop naar de scriba. 
Naast het bedrag en/of de termijnen kunt u aangeven of het toegezegde bedrag 
opgehaald moet worden, of dat u het per bank overmaakt, of dat u geen bijdrage doet. 
Deze informatie kunt u ook mailen naar de scriba van onze gemeente, mevr. O. Fokkema.  
 

Email adres: info@ried-skingen.nl  
 
Wilt u uw afdracht via een periodieke gift doen, lees dan ook de achterkant van de folder 
en neem contact op met uw kerkrentmeester. 
Namens de kerkenraad en het college van kerkrentmeesters van de  
Protestantse Gemeente Ried-Skingen c.a. , B. Wijma 
 

Rekening nummer: Rabobank NL89 RABO 0320 4617 18 
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