2021
We zijn van betekenis, mede dankzij uw gift aan Actie Kerkbalans
Als gemeenschap willen we naar elkaar omzien en ons geloof in God met elkaar delen.
U bent lid van onze Gemeente en daar zijn we blij om. Als kerk willen we een plek zijn waar iedereen terecht
kan. Om te vieren en te rouwen, om rust te vinden en te gedenken. Om elkaar te ontmoeten en gezien te
worden. Daarom vragen we onze leden om een financiële bijdrage. Zodat we er voor iedereen in onze
dorpen kunnen zijn.

Thema Kerkbalans 2021 ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’
Het thema van dit jaar is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Tijdens deze Actie krijgen alle leden een
brief met het verzoek voor een jaarlijkse bijdrage. We hopen ook in 2021 dat we weer op u mogen rekenen.
Voor de toekomst van de kerk.
Door de maatregelen rond corona zijn mensen meer en meer op zichzelf en hun kleine kring aangewezen en
dan is de kerk een plek van verbinding, al dan niet via internet. Vandaar dat Kerkbalans juist nu oproept om
gul te geven en de bijdrage voor ondersteuning van de plaatselijke kerk niet over te slaan. Ook al omdat de
vaste kosten van de kerk doorgaan en er extra uitgaven worden gedaan om contact te houden met onze
gemeenteleden.

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: pkn@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:
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