Protestantse Gemeente Driel
Voor u ligt de jaarlijkse vraag om een bijdrage voor onze kerk.
Het geloof waar alles om draait, het Evangelie van Jezus Christus, dát is ons
gegeven. Dat is van onschatbare waarde én we krijgen het gratis. Maar voor het
geloof doorgeven, het geloof met elkaar delen, samen vieren, samen leren, elkaar
ontmoeten, voor elkaar kunnen zorgen, daar is wel geld voor nodig.
Door de bijdragen van de afgelopen jaren konden we :
- “Een voorganger bekostigen” een 50% predikantsplaats betalen
- “Ruimte bieden voor ontmoeting” aan jong en oud.
- “Kerkdiensten houden” op elke zondag en iedere feestdag.
- “Er zijn” in tijden van rouw of in tijden van vreugde.
- “Ons prachtige middeleeuwse kerkgebouw in stand houden”.
- “Boeiende informatie- en gespreksavonden” organiseren.
- “Omzien naar mensen”; bekenden en onbekenden, dichtbij en veraf.
Onze Protestantse Gemeente is levensvatbaar, gericht op de toekomst.
Dit willen we graag zo houden en daar is uw bijdrage onmisbaar voor.
Hoe groot wordt uw financiële bijdrage dit jaar?
Om de gemeente verantwoord te laten functioneren is begroot dat de actie
kerkbalans 2019 € 35.000 zou moeten brengen. Gemiddeld komt dat neer op
ca. € 100 per geregistreerd lid van onze gemeente. (alle leden)
Helaas is dit voor een aantal gemeenteleden een te hoog bedrag. We zijn
daarom blij dat er leden zijn die dit compenseren door een hogere bijdrage.
Dit kenmerkt een levende gemeente.
Als minimum bijdrage hopen wij op een bedrag van € 50. Dit bedrag komt
namelijk overeen met dat wat we kwijt zijn aan landelijke afdrachten en
kosten voor de ledenadministratie. Een lagere bijdrage betekent daarom dat
uw lidmaatschap onze Protestantse Gemeente geld kost.
Wij vragen u naar draagkracht bij te dragen.
Handjes-uit-de-mouwen bijdrage.
Om de kosten voor onze gemeente zo laag mogelijk te houden proberen we
zoveel mogelijk onderhoudswerkzaamheden met vrijwilligers uit te voeren.
Een mooi voorbeeld hiervan is het tuinteam dat iedere eerste zaterdag van
de maand actief is.
Daarnaast hebben we acties die extra geld op brengen.
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We noemen hierbij:
- oud papier ophalen op de eerste zaterdag van de maand.
- deelname aan de Rommel-Plus-Markt
- beschikbaar zijn voor eenmalige projecten zoals de aanstaande
bouwwerkzaamheden in de kerk.
Als u nog geen Handjes-uit-de-mouwen-bijdrage levert, maar u wilt zich daarvoor
wel beschikbaar stellen, dit dan graag (even) invullen op bijgaand formulier
Toezegging Actie Kerkbalans 2019.
Als u vragen hebt over uw bijdrage aan de Protestantse Gemeente Driel, dan kunt u
die stellen aan de kerkrentmeesters.
Bij voorbaat onze dank voor uw bijdrage.
College van Kerkrentmeesters
p/a Rijnstraat 61
6665 CK Driel
Email: kerkrentmeesters@pkndriel.nl
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