Hervormde wijkgemeente Dorpskerk

Naam
Adres
Woonplaatst

Samen voor de kerk van morgen
Capelle aan den IJssel, januari 2022
Beste,
‘In de kerk mag ik zijn wie ik ben.’ ‘Ik kan er praten over wat me bezighoudt en mijn zorgen uiten.” “Het is een
plek waar ik God vind en verbinding heb met boven.’ ‘Ik kom er tot rust in de hectiek van elke dag.’ Dit zijn
antwoorden die veel worden gegeven op de vraag wat de kerk voor ons betekent. Misschien herkent u zich erin.
De kerk is een plek waar we het geloof met elkaar delen. Waar we rust en verdieping vinden en God ontmoeten.
Het is een plek waar we omzien naar elkaar. En waar we zorgen voor de mensen in de samenleving die onze
steun nodig hebben. Daarmee is de kerk van grote betekenis!
Dit is alleen mogelijk met behulp van uw bijdrage. Met uw steun kan de kerk haar plek blijven innemen in
Capelle aan den IJssel. Met uw gift en die van anderen willen we de komende jaren nog veel betekenen. Denk
bijvoorbeeld aan het online voortzetten van de diensten wanneer persoonlijk aanwezig zijn even niet mogelijk is.
Helaas ontkomt ook de Dorpskerk er dus niet aan dat geld een belangrijke rol speelt. Het is een noodzakelijk iets
en van belang voor het voortbestaan in de komende jaren van onze fijne gemeente. En daar maakt u natuurlijk
ook deel van uit.
De financiële situatie van de Dorpskerk is niet hopeloos maar er zijn wel zorgen voor de toekomst. Gebaseerd op
de vooruitzichten is een steeds groter wordend tekort voorzien. Wanneer er op korte termijn niets gebeurt zal
de ontwikkeling als volgt zijn:

Vrijwillige bijdrage 2022
Ik ben bereid dit jaar voor het werk van onze gemeente bij te dragen een bedrag van €

........................................ ........................................

Naam
Adres
Woonplaatst
Ik maak mijn bijdrage in ____ termijnen over, in de maanden (s.v.p. aankruisen welke van toepassing is/zijn):
jan
X

feb
X

mrt
X

apr
X

mei
X

jun
X

jul
X

aug
X

sep
X

okt

Datum: ......................... ................................................ ......... ........... ........ 2022
Handtekening:

X

nov
X

dec
X

De Dorpskerk glijdt dus af van een situatie waarin de inkomsten voldoende waren naar een situatie met
tekorten. Dit kan al voorkomen worden wanneer elk gemeentelid bereid is om zijn/haar jaarlijkse bijdrage te
verhogen met enkele tientallen euro’s.
Uw bijdrage is onmisbaar om alle activiteiten te kunnen voortzetten die zo belangrijk zijn voor mensen van alle
leeftijden. Mogen we op u rekenen?
Geef vandaag voor de kerk van morgen. Want ook voor de generaties die komen, wil de kerk graag inspirerend,
gastvrij en zorgzaam zijn. Alleen samen kunnen we dat waarmaken. Helpt u mee? Vul dan alstublieft vandaag uw
toezeggingsformulier nog in of mail uw toezegging naar kerkrentmeesters@dorpskerkcapelle.nl.
U kunt uw toezegging periodiek overmaken op rekeningnummer NL73 RABO 0373 7173 34 ten name van PGC
Hervormde Wijkgemeente Dorpskerk, onder vermelding van ‘Actie Kerkbalans 2022’. U kunt uw toezegging doen
of doneren via de app ‘Appostel’ of via www.dorpskerkcapelle.nl/kerkbalans.
Dankzij uw gift blijft onze Dorpskerk ook morgen een plek van betekenis.
Met vriendelijke groet,
Uw wijkkerkrentmeesters,
Ed Harms
Martin van de Watering
Renske Verweij – Van Nieuwenhuyse

Kerk-zijn kunnen we alleen samen!
Wilt u ook dat de kerk van betekenis blijft?
Maak uw toezegging voor 2022 vandaag nog in orde.

