Driekoningenkerk te Noordgouwe

Adriaanskerk te Dreischor

Protestantse Gemeente Dreischor‐Noordgouwe

Aan de leden van de Protestantse gemeenten Dreischor en Noordgouwe
GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN
Meer dan ooit missen we de warmte van andere mensen om ons heen: de handdruk bij een
ontmoeting, een spontane knuffel, dat klopje op de schouder.
Mensen zoeken verbinding, contact en genegenheid.
En de kerk is daarbij voor veel mensen niet weg te denken: samenkomen om je geloof in
God te delen, maar ook je levenservaringen.
Met elkaar. Dat geeft een bijzondere band.
Kerkbalans vraagt u om te investeren in een levende kerk tijdens en na corona. Omdat we
mensen zijn, mensen die elkaar opzoeken in lastige, maar ook mooie tijden.
Zo hebben we in de afgelopen maanden met een paar mensen diverse diensten opgenomen
en deze uitgezonden, zodat we toch met elkaar verbonden waren. Op de website van onze
kerken kunt u lezen hoe en wanneer u deze kunt bekijken:
www.protestantsegemeentedreischornoordgouwe.nl

Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat?
Geef dan vandaag voor de kerk van morgen.
Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan.

Inspirerende vieringen
In onze kerk kunt u elke week even pauze nemen. Uitstijgen boven de drukte van de dag om
te bidden, om geraakt te worden door het woord van God tijdens diensten waarbij, buiten
onze eigen predikant, veel gastpredikanten voorgaan, het zingen van oude, maar ook
eigentijdse liederen uit het Liedboek van de Kerken en om uw geloof met anderen te delen.
Een zorgzame gemeenschap
We bemoedigen, helpen en zorgen voor elkaar, maar we vragen u om zelf aan te geven of u
behoefte heeft aan contact en/of een gesprek, óók met onze eigen predikant, Ds. Josée van
de Putte.
Een gastvrije kerk
Wie u ook bent en waar u ook vandaan komt: in onze kerken bent u van harte welkom!
U vindt er een luisterend oor. God houdt ook van u en kent u zoals u echt bent.

Kerkbalans 2021
Actie Kerkbalans is de belangrijkste inkomstenbron van onze kerkelijke gemeenten. Uw gift
van vandaag voor de kerk van morgen is dan ook van groot belang voor het voortbestaan
van de kerk!
Dat geld is nodig voor de verwarming, de verlichting, de verzekeringen, de predikant, de
organist, apparatuur voor het opnemen en uitzenden van de diensten en verder onderhoud
aan het gebouw. Veel kosten lopen gewoon door, ook als er geen wekelijkse erediensten
plaatsvinden!
Dat laatste geldt ook voor de diaconie, omdat er veel doelen zijn waaraan een vaste bijdrage
wordt overgemaakt.
We willen de kerkdeuren openhouden om u en vele anderen welkom te heten.
Niet alleen voor de zondagse erediensten, maar ook, omdat onze kerken een centrale plaats
innemen bij belangrijke momenten van ons leven:
denk aan rouw‐ en trouwdiensten, de vele ontmoetingen in en na de diensten en bij
concerten.
Als Christenen willen we de belangrijke plek van de kerk in de samenleving behouden en de
boodschap van het geloof doorgeven aan een nieuwe generatie. Ook daarom is uw
financiële steun blijvend noodzakelijk en van onschatbare waarde!

Begrotingen 2021

Noordgouwe
€

Dreischor
€

Lasten
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)
Salarissen (koster, organist e.d.)
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente
Lasten overige eigendommen en inventarissen

28.700
1.500
2.650
28.150
1.400
3.800
‐

28.600
1.500
1.935
58.375
950
4.250
‐

66.200

95.610

18.000
21.000
4.000
20.000

10.000
17.350
7.700
55.000

63.000

90.050

3.200

5.560

Baten
Opbrengsten uit bezittingen
Bijdragen gemeenteleden
Subsidies en overige bijdragen van derden
Onttrekking bestemmingsreserves en voorzieningen

Nadelig saldo

Bankrekeningnummers:
 Kerk Noordgouwe: NL59 INGB 0000 0646 27 t.n.v. Protestantse Gemeente Noordgouwe
 Kerk Dreischor: NL48 RABO 0375 1137 11 t.n.v. Protestantse Gemeente Dreischor
 Diaconie Prot. Gem. Dreischor‐Noordgouwe: NL35 RBRB 0668 0385 00

Uw bijdrage aan Actie Kerkbalans komt onder voorwaarden in aanmerking voor
belastingaftrek.
Als u ervoor kiest uw bijdrage gedurende vijf jaar vast te leggen, is zelfs het gehele bedrag
aftrekbaar.
Uw kerkrentmeesters kunnen u een door de belastingdienst goedgekeurde
modelovereenkomst doen toekomen.
Vraag uw kerkrentmeesters om informatie.

