
Ik geef om een plek 

waar ik mijn geloof in 

God kan delen

... daarom
geef ik voor
mijn kerk



'Omzien naar elkaar' is voor één op de drie actieve kerkgangers de 

belangrijkste reden om lid te zijn van een geloofsgemeenschap. Het is 

één van de pijlers waar een gemeente op rust.

Wij geloven in delen. We willen delen wat ons gegeven is.

Delen en geven voor de kerk waar u uw geloof in God met anderen kunt 

delen, waar naar elkaar wordt omgezien, waar bemoediging en 

inspiratie zijn. Een plek die we het huis van God mogen noemen.

Ik geef om een plek waar 

jong en oud meetelt



Kerk zijn
we samen.

Het is tijd voor Actie Kerkbalans!
Van 18 januari tot 1 februari 2020 komen 
vrijwilligers in actie voor Actie Kerkbalans. 
Dat is hard nodig. Want we willen 
behouden waar we om geven. En als het 
even kan, laten groeien.

Mede dankzij deze opbrengsten konden 
we veel dingen doen. Denk bijvoorbeeld 
aan het onderhoud van de gebouwen, de 
toerusting van de gemeente, de open 
kerk, en de kopjes koffie. Daarnaast 
organiseren we wekelijks activiteiten voor 
jong en oud.

Maar ook buiten onze muren zijn we 
actief geweest. Zo kijken we met veel 
plezier terug op het TV programma 
waarin de gemeente van de Witte Kerk 
centraal stond!

Ziet u ook hoe belangrijk de kerk is voor 
mensen van binnen en buiten de Witte 
Kerk? Geef dan via Actie Kerkbalans. Zo 
behouden we samen wat waardevol is. 
Geef uw gift via bijgevoegd 
antwoordformulier of digitaal.

Help mee en geef aan uw kerk wat u kunt 
missen.

Omzien naar elkaar 

vind ik belangrijk

... daarom
geef ik voor
mijn kerk



Onze kerk in beeld
Dankzij uw bijdrage ...

bezoeken meer dan 100 

jongeren de club activiteiten

werken we aan een betere 

fundering van het kerkgebouw

delen we bijzondere momenten 

met elkaar

Witte Kerk

Hoofdweg 1318

2153 LS  Nieuw-Vennep

www.wittekerk.nl

IBAN NL08 RABO 037.372.58.76
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Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) 
aftrekbaar voor de belasting. Doet 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/geefslim

Geef Slim 

 


