KERK BALANS
2011
Van oudsher bakens
in het landschap,
voor velen een baken in het leven.
Kerken zijn van blijvende waarde. Want
al eeuwen vinden
we er troost, rust en
inspiratie. Al generaties laten we er onze
kinderen dopen en
onze huwelijken inzegenen. En al sinds
mensenheugenis
delen we er ons verdriet, als iemand ons
ontvallen is. Kerken
zijn een bindmiddel
in de samenleving.
Dat geldt ook voor
onze kerkgemeente
in Hansweert-Schore.

Ook onze
kerk is van
blijvende
waarde

Hansweert/Schore, januari 2011
Geachte gemeenteleden,
In de eerste plaats willen we u hartelijk danken voor uw bijdragen van afgelopen jaar,
waardoor het mogelijk was de activiteiten in
onze kerkelijke gemeente uit te voeren.
Samen met u willen we dat ook graag dit nieuwe jaar met elkaar
kunnen blijven doen.
Als leden van de Protestantse Gemeente Hansweert-Schore vormen we een kerkelijke gemeenschap die we samen in stand houden, ook financieel. Wij zijn daarbij afhankelijk van de bijdragen
van onze gemeenteleden.
Hoewel heel veel werk in
de kerk door vrijwilligers
gebeurt, zijn er natuurlijk kosten: de predikant
moet betaald worden, de
gebouwen moeten worden
verwarmd en onderhouden, er zijn de verplichte
afdrachten aan de overkoepelende landelijke
organen (al zo’n € 25 per
lid) enzovoorts.
Deze kosten stijgen echter jaarlijks, terwijl de
gemeente relatief kleiner
wordt.
We roepen u op uw toezegging goed te overwegen.
Werkzaamheden aan het
muurtje van de kerktuin in
Schore.
(Foto inzet: Het resultaat)

Wat verwachten we
van u?
- U stelt uw bijdrage
voor dit jaar vast.
- U vult uw bijdrage op
het antwoordkaartje in.
- Het antwoordkaartje
doet u in de envelop,
die in de week van
24 januari bij u wordt
opgehaald.
We hopen op een mooi
resultaat.
Met vriendelijke groet,

Ds. Marijke Helderman-Janse de Jonge
tijdens een jeugddienst in juli 2010.

Uw kerkrentmeesters,
Kees in ’t Anker, Molenweg 8, Schore
Peter Nieuwenhuyzen, Slagveldstraat 54, Kruiningen
Andries den Hollander, Pluimpot 58, Hansweert (fin. adm.)
NB U kunt gebruik maken van bijgevoegde acceptgiro.
Uw bijdrage voldoen in termijnen is uiteraard mogelijk.
Rekeningnummers:
ING: 18830
Rabobank: 3340.05.868
t.n.v. Protestantse Gemeente Hansweert-Schore
Andries den Hollander (tel. 382703) kan u desgewenst inzage geven in de financiële stukken.
Slot van een gezamenlijke dienst met onze zustergemeente uit Ilsenburg.

Eieren zoeken in de Tramper en het binnendragen van de Paaskaars.
De kerk is de plaats waar je samenkomt om God te ontmoeten,
zoals vele generaties vóór ons ook al deden. Waar het niet gaat om
wat je bezit of wat je presteert, maar om wie je bent.
Een plaats waar iedereen welkom is.

Allerlei wetenswaardigheden over onze gemeente kunt
u vinden op website:
www.pknhansweert-schore.nl

De cantorij tijdens de Kerstnachtdienst 2010.

