
 
 

 

Geef vandaag voor de kerk van morgen 
Actie Kerkbalans 2023 is van start!   
 

Kerkbalans is de grootste fondsenwervende actie van het land; door het hele land vragen 
plaatselijke parochies en gemeenten hun leden om een financiële bijdrage over te maken. 
Deze week valt ook bij u de brief op de mat. Doet u dit jaar (ook weer) mee? 
 
Na lastige jaren staan de deuren van de kerk nu gelukkig weer wagenwijd open.  
Het is ook het moment dat we als Protestantse Gemeente Ried-Skingen c.a. weer op volle 
kracht vooruit willen en kunnen. We willen een plek zijn en blijven waar leden rust en 
verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. 
Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Uw 
bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2023 vorm en inhoud te geven. 
 

Op naar de kerk van morgen! 
 

U bent lid van onze gemeente en daar zijn we blij om. We hopen dat onze kerk ook voor u 
van waarde is. Als lid willen we u met deze brief vragen om een financiële bijdrage. Zodat we 
er ook in het komende jaar kunnen zijn voor iedereen die de kerk nodig heeft. Zo kan de kerk 
haar plek blijven innemen in onze dorpen, niet alleen als zichtlocatie maar ook als plek waar 
we rust en verdieping vinden en God kunnen ontmoeten. 
Wij hopen van harte dat u onze gemeente wilt steunen met een bijdrage die bij u past.  
 
 

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 (met postzegel) 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: Rabobank NL89 RABO 0320 4617 18 
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