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Geachte gemeenteleden, 

 

Voor de actie Kerkbalans 2022 is landelijk opnieuw gekozen voor de slogan 

 

 

                 “Geef vandaag voor de kerk van morgen”. 

 

 
De afgelopen twee jaar kenmerkten zich door onverwachte wendingen vanwege  

het virus. 

Het coronavirus treft ons allemaal. En dat geldt ook zeker voor onze Hervormde 

Gemeente in Sleeuwijk. Niet alleen het gemis van onze normale zondagse erediensten, 

maar ook de sociale en vaak ook pastorale contacten. Omzien naar elkaar wordt 

bemoeilijkt. 

Juist deze ervaringen leren ons hoe belangrijk het is om samen een geloofsgemeenschap 

te vormen. We mogen hopen en bidden dat het virus ons leven niet jarenlang gaat 

beheersen. 

 

Het mogelijk maken van de live-uitzendingen is een direct gevolg van die veranderende 

omstandigheden. Het is prachtig dat enkele gemeenteleden deze taak op zich hebben 

genomen. Op dit moment kunnen we ons daardoor iedere zondag betrokken voelen bij 

de erediensten. Initiatieven, die genoemd mogen worden. 

 

Deze mooie ontwikkelingen zijn alleen mogelijk omdat we geven om onze Hervormde 

Gemeente van morgen. Naast genoemde projecten is het ook mogelijk gebleken de 

normale uitgaven (o.a. predikantskosten) te blijven financieren. Samen konden we dit 

bereiken. 

 

Desondanks ervaren we dat alle uitbestede werkzaamheden steeds duurder worden. 

Het in eigen beheer uitvoeren van o.a. klein onderhoud, tuinonderhoud en 

schilderswerkzaamheden is een goede en goedkope oplossing, maar vakmensen blijven 

onmisbaar en daardoor is een aanpassing van uw bijdrage zeker wenselijk voor een 

gezonde financiële toekomst van onze kerk.  
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De actie Kerkbalans is jaarlijks de financiële steunpilaar voor de kerk van morgen.  

Uw bijdrage maakt het mogelijk om ook in de toekomst de erediensten te blijven vieren 

en het omzien naar elkaar binnen onze geloofsgemeenschap waar te maken. 

 

In 2021 mochten we ruim € 67.000,00 van u ontvangen.  

Voor 2022 zou het mooi zijn om minimaal dat bedrag door uw toezegging te bereiken. 

Doet u mee?  

 

Bij voorbaat hartelijk dank. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

namens het College van Kerkrentmeesters, 

Hervormde Gemeente te Sleeuwijk. 

 

Dhr. Martin Boot (voorzitter)  

 

 

N.B.: 

 

* Wij wijzen u op de mogelijkheid van een vaste periodieke schenking. 

Informatie daarover vindt u op de website onder ANBI. 

Uw bijdrage is dan voor 100% aftrekbaar voor de belasting. 

Het zou fijn zijn als u de kerk mee laat profiteren van het belastingvoordeel. 

 

* Bijgaand treft u de folder van de actie Kerkbalans 2022 en een toezeggingsformulier. 

Na het invullen van het formulier kunt u gebruik maken van de antwoordenvelop. 

Deze wordt bij u opgehaald.  

Legt u de envelop al klaar? Het bespaart veel tijd voor de wijkbezorger. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 


