
Protestantse
Kerk Solidariteitskas

Eindejaarscollecte
Kerkblad
Energiekosten

Geachte heer/mevrouw,

Een kerkelijke gemeente is een kostbare plek. Het is een plek waar mensen God kunnen
ontmoeten, voor elkaar kunnen zorgen en van betekenis kunnen zijn voor hun omgeving.
Om dit goed te kunnen doen zijn er niet alleen ideeën en mensen maar ook financiële
middelen nodig. Voorheen benaderden wij u, naast de actie kerkbalans een aantal malen
per jaar, dat doen we sinds vorig jaar niet meer. Toch zien we de bijdragen, het
zogenaamde levend geld elk jaar teruglopen. Vandaar dat we besloten naast de actie
kerkbalans u niet meerdere malen maar nog slechts één keer per jaar te benaderen met het
verzoek voor een extra bijdrage.

ln het verleden vroegen we u voor de solidariteitskas €10 per lid, voor het kerkblad €12,50
en aan het einde van het jaar vroegen we u nog mee te doen aan de eindejaar collecte. U
weet ook dat de energiekosten de pan uit rijzen. Toch moeten we proberen de jaarrekening
kostendekkend te laten eindigen, dat lukt ons aljaren niet en daarvoor hebben we gelukkig
nog wat kapitaal achter de hand. Om de aanslag op ons kapitaal niet te veel te laten oplopen
doen we nu dus de actie om ons te helpen de kerkelijke financiën in de hand te houden.

Uw bijdrage
Om de activiteiten in onze gemeente voor jong én oud, zoals bijvoorbeeld gespreksgroepen,
catechisatie, pastoraat, jeugd- en ouderenwerk, mogelijk te maken, is er geld nodig. Wij
zouden het fijn vinden als u deze oproep wilt steunen met een extra gift, opdat we samen de
opbrengsten toch nog op een redelijk peil kunnen houden.

Mogen wij rekenen op uw bijdragen?

U kunt deze overmaken naar de rekening van de Protestantse Gemeente Veere:
NL79 RABO 0335 0649 57

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!

Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse gemeente Veere,


