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Actie Kerkbalans 2022:

Samen voor de kerk van morgen Doe jij mee?
«Directmailnaam»
“In de kerk mag ik zijn wie ik ben.” “Ik kan er praten over wat me bezighoudt en mijn zorgen
uiten.” “Het is een plek waar ik God vind en verbinding heb met boven.” “Ik kom er tot rust in
de hectiek van elke dag.” Dit zijn antwoorden die veel worden gegeven op de vraag wat de
kerk voor je betekent. Herken je je erin? Wat zou jouw antwoord zijn?
De waarde van de kerk, die is voor iedereen anders. Met deze brief willen we jou uitdagen
om na te denken hoe de kerk voor jou van waarde is. Niet alleen vandaag, maar ook in de
toekomst. Wat hoop je dat onze Protestantse Gemeente Claercamp over tien jaar voor jou
betekent? Of over dertig jaar?
Kerk-zijn doen we samen. De kerk kan alleen blijven bestaan dankzij de inzet en
betrokkenheid van haar leden. Dat kun je uitdrukken in tijd, maar ook in geld. Want als kerk
maken we kosten, bijvoorbeeld voor het kerkgebouw, het pastoraat en het jongerenwerk.
Jij bent betrokken bij de Protestantse Gemeente Claercamp en steunt haar financieel.
Daar zijn wij jou erg dankbaar voor, want dankzij jou kan de kerk haar plek blijven innemen in
Rinsumageast/Sibrandahûs.
Met jouw gift en die van anderen hebben we het afgelopen jaar veel kunnen doen en ook dit
jaar willen we er weer graag zijn voor iedereen die de kerk nodig heeft, op wat voor manier
dan ook. Op onze website www.Claercamp.com en ons kerkblad “Onderweg” lees jij meer
over wat wij doen en over de mensen die erbij betrokken zijn.
Omdat mensen behoefte hebben aan een leidraad ter bepaling van hun vrijwillige bijdrage,
hierbij onze richtlijn: Geef ten minste 1% van jouw netto inkomen.
Vorig jaar was jouw bijdrage € «Toez_Kerkbalans_2021»,00.
Antwoordkaart
Op de witte antwoordkaart kun jij het bedrag invullen dat jij wilt geven. Het bedrag kan in één
keer worden overgemaakt, maar dit kan ook over meerdere maanden worden verdeeld.
Ieder bedrag is welkom. Wil jij het bedrag door ons laten incasseren dan vragen wij jou
contact op te nemen met Jenne Houtstra (tel. 0511-422858). Jij dient namelijk dan ook
een doorlopende SEPA machtiging te ondertekenen!!
Dankzij jouw gift vandaag blijft de Protestantse Gemeente Claercamp ook morgen een plek
van betekenis. In week 4 (24 januari t/m 29 januari 2022) wordt de antwoordenvelop
persoonlijk bij jou opgehaald .
Hartelijk dank!
Met vriendelijke groet,
Het college van kerkrentmeesters.

