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Betreft:   Bijdrage Solidariteitskas 2021 
 
Geachte Heer/Mevrouw, 
 
Onze kerkelijke gemeente is een kostbare plek. Een plek waar mensen God kunnen ontmoeten, 
voor elkaar kunnen zorgen en van betekenis kunnen zijn voor hun omgeving. Ons kerkelijk 
leven wordt hard getroffen door de coronapandemie. Ondanks alle maatregelen doen we ons 
best om samen gemeente te zijn via online vieringen, online ontmoetingen en door elkaar te 
bemoedigen met een kaartje. Heel voorzichtig kunnen we hoopvol naar de toekomst kijken en 
plannen maken om weer volop gemeente te zijn, op zondag en doordeweekse dagen. Om samen 
een vindplaats te zijn van geloof, hoop en liefde voor jong en oud. 
 
Solidariteitskas 

Voor het uitvoeren van nieuwe plannen zijn niet alleen ideeën en mensen nodig, maar ook 
financiële middelen. Daar ontbreekt het sommige gemeenten helaas aan. Deze gemeenten 
kunnen een beroep doen op de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk.  De Protestantse 
Gemeente Zoetermeer ontving bijvoorbeeld subsidie voor een multifunctionele aanbouw aan de 
Oude Kerk. Maar ook specifieke vormen van pastoraat zoals studentenpastoraat en 
dovenpastoraat kunnen worden gefinancierd uit de Solidariteitskas. 
 
Gemeenten helpen elkaar. 
De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar helpen en ondersteunen 
om levendig en krachtig in de wereld te staan. Kerken uit het hele land dragen een vast bedrag 
per belijdend lid bij. Wij vragen u om een bedrag van minimaal €10, waarvan € 5 wordt afgedragen 
aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft, is bestemd voor onze eigen gemeente. Mogen 
wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage?  
 
Uw bijdrage kunt u overmaken via internetbankieren: IBAN bankrekeningnummer 
Hervormde Gemeente Bergambacht: NL72RABO0373735200 t.n.v.  CvK Hervormde 
Gemeente, onder vermelding van “Solidariteitskas 2021”. 
 
Wilt u de Solidariteitskas en de Actie Kerkbalans voortaan via de mail ontvangen? Stuur dan het 
betreffende mailadres naar w.dejong@hervormdbergambacht.nl en vermeld hierbij “gebruik 
t.b.v. Solidariteitskas en Actie Kerkbalans.  
 
Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Neem dan contact met ons op,  
of kijk op de website www.pkn.nl/solidariteitskas.  
 
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage! 
 

 
Namens het College van Kerkrentmeesters,  

Wim de Jong [06 - 53143229] 


