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Samen voor de kerk van morgen! 
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Geachte heer De Jong 

 

“In de kerk mag ik zijn wie ik ben.” “Ik kan er praten over wat me bezighoudt en 

mijn zorgen uiten.” “Het is een plek waar ik God vind en verbinding heb met boven.” 

“Ik kom er tot rust in de hectiek van elke dag.” Dit zijn antwoorden die veel worden 

gegeven op de vraag wat de kerk voor ons betekent. Misschien herkent u zich erin.   

De kerk is een plek waar we het geloof met elkaar delen. Waar we rust en 

verdieping vinden en God ontmoeten. Het is een plek waar we omzien naar elkaar. 

En waar we zorgen voor de mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. 

Daarmee is de kerk van grote betekenis!  

 

Dit is mogelijk dankzij u. Want u bent betrokken bij de Hervormde Gemeente van 

Bergambacht en u steunt onze kerk ook financieel. Daar zijn we u erg dankbaar 

voor! Met uw steun kan de kerk haar plek blijven innemen in Bergambacht. Met uw 

gift en die van anderen hebben we het afgelopen jaar veel kunnen doen. Maar ook 

in 2022 willen we het samen kerk-zijn vorm en inhoud geven. We willen vooruit, 

investeren in het omzien naar elkaar en van betekenis zijn. Daar hebben we uw 

steun bij nodig! Met deze brief doen we daarom weer een dringend beroep op u 

voor een financiële bijdrage. 

 

Geef vandaag voor de kerk van morgen. Want ook voor de generaties die komen, 

wil de kerk graag inspirerend, gastvrij en zorgzaam zijn. Alleen samen kunnen we 

dat waarmaken. Helpt u mee? U wordt vriendelijk verzocht u vrijwillige bijdrage 

over te maken op bankrekeningnummer: NL72RABO 0373 7352 00 

 

Dankzij uw gift blijft de Hervormde Gemeente Bergambacht ook morgen een plek 

van betekenis. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage! 
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 2 Korinthe 9:7 

Laat ieder doen zoals 

hij in zijn hart 

voorgenomen heeft. 

Niet met tegenzin of uit 

dwang. Want God 

heeft een blijmoedige 

gever lief. 
 

Geachte heer / mevrouw,


