KERK BALANS
2012
Wat is de kerk
ons waard?

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.

Hansweert/Schore, januari 2012
Geachte gemeenteleden,
Allereerst hartelijk dank voor al uw bijdragen afgelopen jaar, waardoor het weer 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.
We zijn bijzonder verheugd weer een nagenoeg voltallige kerkenraad te hebben, zodat het kerkenwerk weer een stimulans krijgt.

Bezoek van Els van Teijlingen aan de
kindernevendienst

Ook dit jaar hebben we
uw financiële steun weer
hard nodig.
De opbrengst van deze
actie KERKBALANS is de
voornaamste inkomstenbron van onze kerk.
We roepen u dan ook op
uw toezegging voor actie KERKBALANS goed te
overwegen:
Wat is de kerk u waard?
Houd u er ook rekening
mee dat we aan landelijke
overkoepelende organen
al zo’n € 25 per lid kwijt
zijn.
We vragen u minimaal
bovengenoemd bedrag per
lid toe te zeggen.

Ds. Harleman viert zijn 40jarig ambtsjubileum in zijn
oude gemeente Hansweert

We verwachten van u
het volgende:
- U stelt uw bijdrage voor
dit jaar vast.
- U vult uw bijdrage op het
bijgevoegde antwoordkaartje in.
- Het antwoordkaartje
doet u in de envelop, die
in de week van
23 januari bij u wordt
opgehaald.

We hopen op een mooi en
moedgevend resultaat.

De vrouwenvereniging

Met vriendelijke groet,
Uw kerkrentmeesters:
Kees in ’t Anker – Molenweg 8 – Schore
Peter Nieuwenhuyzen – Slagveldstraat 54 – Kruiningen
Jack Izeboud – Maartenbroersweg 67 – Hansweert
Andries den Hollander – Pluimpot 58 – Hansweert (fin. adm.)
NB

Uw bijdrage voldoen in termijnen is uiteraard mogelijk.

U kunt ook gebruik maken van bijgevoegde acceptgiro.
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.
Oud papier ophalen

De Actie Kerkbalans 2012 heeft als slogan
“Wat is de kerk ons waard?”
Bij kerk kan aan verschillende
zaken worden gedacht (gebouw,
instituut). Maar vooral wordt
bedoeld de geloofsgemeenschap van mensen die in een
dorp of stad samenkomt, samen
gemeente van Christus is. Het
gaat dus om hún kerk, die voor
hen van waarde is.
Wat die persoonlijke waarde is
zal heel verschillend zijn.
- Voor de een zal die liggen in
de ontmoeting met geloofsgenoten, mensen om dieper
mee in gesprek te raken.
- Voor anderen zal het gaan om
een plek van vieren en delen,
van zondag naar zondag.

- Weer anderen zoeken in de
kerk juist naar inspiratie voor
een maatschappelijke betrokkenheid.
- En nog weer anderen zullen in
hun kerk troost en bemoediging zoeken.
- Misschien ook wel een open
ruimte om tussen geloof en
twijfel de vragen naar zin en
samenhang te stellen.
We kunnen uiteindelijk ook stilstaan bij de persoonlijke vraag:
“Als de kerk voor mij van waarde is, wat en hoe ben ik dan
bereid daar aan bij te dragen,
opdat mijn plaatselijke geloofsgemeenschap een levende gemeenschap van mensen is.”

In 2011 is het dak van de consistorie in Schore grondig gerenoveerd.

