Solidariteitskas 2020

Geachte heer Visser
Arend van Arkellaan 1
2861TD BERGAMBACHT
Wijk 1
Betreft:

Bijdrage Solidariteitskas 2020

Geachte heer/mevrouw,
Als kerkelijke gemeente willen we in onze woonplaats een vindplaats van geloof, hoop en liefde
zijn. Een plek waar je God kunt ontmoeten, waar mensen naar elkaar omzien en van betekenis
kunnen zijn voor hun omgeving. Om nieuwe plannen te kunnen uitvoeren, zijn niet alleen ideeën
en mensen nodig, maar ook financiële middelen. En dat is nu net waar het bij sommige gemeenten
aan ontbreekt. Deze gemeenten kunnen een beroep doen op de Solidariteitskas van de
Protestantse Kerk. Een mooi voorbeeld hiervan vinden we in het dorpje Zegveld.
Wij staan voor onze kerk!
Het monumentale kerkgebouw midden in de kern herbergt al eeuwenland de hervormde
gemeente. Een kleine, meelevende groep mensen. Een paar jaar geleden bleek een forse
restauratie van het kerkgebouw noodzakelijk. Ventilatie en verwarming moesten worden
aangepakt en de binnenzijde van de kerk zou worden teruggebracht in oorspronkelijke stijl. Een
grote verbouwing waarvoor een grote som geld nodig was en is. Zo’n ingrijpende restauratie biedt
veel verbeteringen. De kerk werd hierdoor energiezuiniger, comfortabeler en multifunctioneler,
juist met het oog op de toekomst. Hierdoor werd de gemeente Zegveld officieel een Groene Kerk.
Doordat gemeenteleden vanaf het begin betrokken zijn en inspraak hebben in de plannen ontstond
er een groot draagvlak voor de restauratie. Hierdoor is de gemeente toekomstgericht- en
bestendig. Een belangrijke reden voor de Solidariteitskas om ook steun te verlenen!
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 of via een overschrijvingskaart.
Als u een acceptgiro wenst te ontvangen, belt u dan even naar 0182-353450.
IBAN bankrekeningnummer Hervormde Gemeente Bergambacht:
NL72RABO0373735200 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente, onder vermelding van
“Solidariteitskas 2020”.
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]

