Het toezeggingsformulier
- Vul zelf in: het bedrag van uw toezegging, de wijze van betaling,
de betaalmaanden (maximaal 11), uw volledige
IBAN-rekeningnummer en uw handtekening.
- Automatische incasso door de kerk is in januari niet mogelijk,
omdat de binnengekomen toezeggingen pas in februari worden
verwerkt.

- Ook bij contante betaling graag het toezeggingsformulier invullen.
-- Uw antwoord wordt door één van onze vrijwilligers meegenomen of
opgehaald. Mocht u niet kunnen of willen bijdragen, vult u de
antwoordbrief dan toch in en geeft u deze dan mee bij het ophalen.
Dat bespaart u en ons een herinneringsbrief.
- Uw bijdrage aan de actie Kerkbalans komt mogelijk in aanmerking
voor belastingaftrek. Vraag via kerkbalans@pgderank.nl ook eens
naar de mogelijkheden van een periodieke overeenkomst.
Begroting

Inkomsten

Uitgaven

Informatie
-

Rekeningnummer: NL93 RABO 0345802993
t.n.v. Protestantse Gemeente De Rank te Nieuw-Vennep.
Wilt u meer lezen over onze organisatie, activiteiten en financiën,
bezoek dan onze website www.pgderank.nl
U kunt bellen of mailen met: Annemie Medema-Thorn, coördinator VVB,
tel. 0252-673912, e-mail: kerkbalans@pgderank.nl

U kunt wekelijks genieten van de
klanken van onze nieuwe vleugel.

Muziek kan helpen om van binnen stil te
worden om de net gehoorde woorden tot
je door te laten dringen.

Kinderen kunnen 52 keer per jaar naar de
kindernevendienst.

Wekelijks worden er activiteiten
voor wel 50 tieners en jongeren
georganiseerd.

Stilte heeft bij ons een eigen plek.

Gemeenteleden bespelen
regelmatig hun instrument
tijdens de kerkdiensten.

Voor al uw pastorale vragen kunt u terecht bij
onze predikant en pastorale medewerkers.
Iedere week worden er
voor jong en oud avonden
georganiseerd over
bijbelse en pastorale
vraagstukken.

Vorig jaar hebben we 47 schoenendozen versierd,
gevuld en gesponsord voor de schoenmaatjes van
Edukans.
KERK DAT BEN JE SAMEN: GEEF DAAROM OOK IN 2018 VOOR JE KERK!
De kerk is geen gebouw, de kerk zijn de mensen. Samen. Met ruimte voor iedereen. Een
kleurrijke en veelzijdige gemeenschap. Waar getroost wordt als er verdriet is, maar waar
ACTIE k
ook wordt gelachen en gevierd. Samen zijn wij een gemeente. Een gemeente die naar
elkaar omziet, met elkaar diensten beleeft, samen zoekt naar God. Die momenten zijn
niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op die belangrijke momenten moet wel
onderhouden worden. Uw kerk kost geld. De kerkdiensten, de tienerdiensten, de vele
activiteiten voor jong en oud, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, pastorale
en diaconale projecten: het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te
houden, en u en vele anderen welkom te heten. Daarom is er de actie Kerkbalans.

UW BIJDRAGE IS ONMISBAAR
De vrijwillige “kerkelijke bijdragen” van onze leden zijn onze
grootste bron van inkomsten. We moeten de kosten dus met elkaar
opbrengen. De kerk heeft geen vast lidmaatschapsbedrag, maar uw
lidmaatschap is ook niet vrijblijvend. Als iedereen bijdraagt naar
draagkracht, kan onze gemeente in 2018 haar mooie werk blijven
doen.
De actie Kerkbalans loopt van zaterdag 20 januari tot en met
zondag 4 februari 2018.

