
 

        

Actie Kerkbalans 2021: 

Geef vandaag voor de kerk van morgen. 

 

 

 

   
 
 

Beste heer/mevrouw, 
 

Als kerk zijn we van betekenis in de samenleving. Als gemeenschap zien 

we naar elkaar om en delen ons geloof in God met elkaar. Gedurende het 

afgelopen jaar bouwden we gestaag verder aan een gemeenschap die 

omziet naar elkaar. 

U bent betrokken bij de Laurentiuskerk en steunt haar financieel. Daar zijn 

wij u erg dankbaar voor, want dankzij u 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 dit jaar willen we er weer graag 

zijn voor iedereen die de kerk nodig heeft, op wat voor manier dan ook. Wij 

hopen van harte dat u de kerk wilt blijven steunen omdat de kerk alleen kan 

bestaan dankzij de steun van haar leden. De actie kerkbalans is uw 

vrijwillige financiële bijdrage aan onze kerk. Doet u mee?  

Uw bijdrage zal voorzien in de uitgaven van de kerk zoals salarissen, 

onderhoud aan gebouwen en de kerkelijke activiteit van onze gemeenten. 

Zoals u op de achterkant van deze brief kunt zien is sprake van een 

begrotingstekort van ruim € 11.000. Een verklaring hiervoor is een afname 

in de opbrengsten vanwege Corona, terwijl de kosten juist oplopen. Binnen 

de gestelde maatregelen wordt ernaar gestreefd om zoveel als mogelijk 

toch door te kunnen laten gaan. Wilt u zo mogelijk uw bijdrage verhogen ten 

opzichte van vorig jaar, zodat we aan onze financiële verplichtingen kunnen 

blijven voldoen?  

Geef vandaag voor de kerk van morgen! U wordt vriendelijk verzocht de 

retourenvelop met uw antwoordstrook in te vullen. Deze wordt in de week 

van 25 januari t/m 29 januari 2021 opgehaald. Wilt u de Actie Kerkbalans 

en de Solidariteitskas voortaan via de mail ontvangen? Stuur dan uw naam, 

adres en emailadres naar:  w.dejong@hervormdbergambacht.nl en vermeld 

hierbij “gebruik t.b.v. Actie Kerkbalans en Solidariteitskas.   

 
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage! 
 

 

Namens het College van Kerkrentmeesters,  
Wim de Jong  
  

 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. 
 




