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Onderwerp: collecte Solidariteitskas 2022. 

 

Sleeuwijk, juni 2022. 
 

 

Geachte gemeenteleden, 

 

Jaarlijks wordt de landelijke collecte voor de Solidariteitskas gehouden. 
Deze collecte staat voor de maand juni op het collecterooster. 

Ook dit jaar vragen wij hiervoor uw aandacht. 

 

Mogen wij rekenen op uw solidariteit? 
Zo steunt u het landelijk werk van de Protestantse Kerk en helpt u mee aan het 

voortbestaan van onze Hervormde Gemeente in Sleeuwijk. 

 

Voorheen ontving u bij deze brief ook een kleine envelop met de tekst “Solidariteitskas”, 
bestemd voor uw contante bijdrage. Deze envelop werd meestal gebruikt om tijdens de 

kerkdienst in de collectezak te doen. 

 

Het College van Kerkrentmeesters heeft besloten om dit jaar geen envelop bij te sluiten. 

Er werd vrijwel geen gebruik meer van gemaakt. 
 

Het is steeds meer gebruikelijk om de bijdrage rechtstreeks over te maken. 

 

Uw bijdrage kunt u storten op: NL97 RABO 0123.2263.33 
     Hervormde Gemeente Sleeuwijk 

     o.v.v. Solidariteitskas 2022 

 

Als landelijk richtlijn geldt voor ieder gemeentelid een bijdrage van € 10,--.  
Daarvan wordt  € 5,-- afgedragen aan de Solidariteitskas van de PKN en € 5,-- is bestemd 

voor onze gemeente. Tijdens deze coronacrisis is een extra gift van harte welkom. 

 

Uiteraard blijft de mogelijkheid bestaan om uw bijdrage in contanten te geven.  
Uw bijdrage kunt u in een envelop in de brievenbus aan de Tienhont 3 bezorgen of 

afgeven aan één van de kerkenraadsleden.  

Wilt u wel duidelijk uw naam en adres en de bestemming “Solidariteitskas” op de envelop 

vermelden? 

 
Wanneer u meer informatie over de Solidariteitskas wilt, neem dan contact op met één 

van de kerkenraadsleden of kijk op de website www.pkn.nl/solidariteitskas. 

 

Wij hopen dat u - evenals voorgaande jaren - positief zult reageren. 
Hartelijk dank voor uw bijdrage. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens het College van Kerkrentmeesters, 
 

dhr. Martin Boot, (voorzitter) 

http://www.pkn.nl/solidariteitskas

