
 

 

 

Schenken we iedere week heel veel 
kopjes koffie. 

 Bieden we een warm thuis voor de 
ouderen in de gemeente. 

 Kunnen we ook nog een beetje sparen 
voor de toekomst. 

 
 
Geef slim 
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  
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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. 
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Dankzij uw bijdrage………..

• Kunnen we iedere zondag een eredienst houden.  
We leggen graag de rode loper voor u uit!

• Bezoeken meer dan 100 jongeren de club activiteiten.  
Daar zijn we trots op.

• Kunnen we het reguliere onderhoud aan de gebouwen en terreinen  
blijven doen en kunnen we de vaste lasten blijven betalen.

• Ook dankzij uw bijdrage kunnen we de energierekening betalen.  
De kerk heeft te maken met hoge energiekosten.  
Laten we spaarzaam met de energie omgaan.

• Hebben we een jongerenwerker en een pastoraal werker in dienst en  
hebben we voor de toekomst voldoende financiële middelen  
om een predikant te mogen beroepen.

• Delen we bijzondere momenten met elkaar en  
zorgen we voor mensen die het minder hebben.
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