
 

 

 

 

 

 

Geef vandaag voor de kerk van morgen! 
 

Capelle aan den IJssel, januari 2023 
 
 

Beste heer, mevrouw, 

 

De kerk. Wat betekent het voor u? Is het een plek waar u God vindt? Een plek waar u gelijkgestemden 

ontmoet, uw zorgen kunt delen of naar anderen omkijkt? Waar u tijd vindt om te bidden en te bezinnen, en 

kunt groeien in geloof? Of vooral een moment in de week waar u even kunt uitstijgen boven de waan van 

de dag?  

 

De waarde van de kerk is voor ieder gemeentelid weer anders. Maar feit is dat onze kerk voor veel mensen 

van grote betekenis is! Dat moment in de week, of doordeweeks, waarop we samenkomen om te zingen en 

muziek te maken, het geloof met elkaar delen en naar elkaar om te zien is voor veel van ons niet weg te 

denken. We zijn dankbaar dat we zo met elkaar kerk kunnen zijn.  

 

Dat is mogelijk dankzij u. Want u bent betrokken bij de Dorpskerk en steunt onze kerk financieel. Daar zijn 

we u erg dankbaar voor! Met uw steun kan de kerk haar plek blijven innemen in Capelle aan den IJssel. Met 

uw gift en die van anderen hebben we het afgelopen jaar veel kunnen doen. Denk bijvoorbeeld aan de 

pastorale activiteiten van predikant en ouderenpastor, en om alle gebouwen in stand te houden. 75,7% van 

onze kosten is daarvoor bestemd. 

 

Ook in 2023 en latere jaren willen we er zijn voor iedereen die de kerk nodig heeft, op wat voor manier dan 

ook. We hopen van harte dat u de kerk wilt blijven steunen. Want langzaam maar zeker komen de 

financiën van de Dorpskerk steeds verder onder druk te staan, zoals u in onderstaande overzicht kunt zien. 

 

 
Meerjarenbegroting wijkgemeente Dorpskerk 

 

 



 

 

Natuurlijk zijn we blij met iedere bijdrage, maar vandaag en in de komende jaren is uw steun harder nodig 

dan ooit. We willen alle pastorale activiteiten graag voorzetten, en de gebouwen graag in stand houden 

waar al onze activiteiten plaatsvinden. 

 

Wij willen u vragen om uw bijdrage dit jaar verhogen met bijvoorbeeld een vast bedrag per maand, of 

eenmalig. Wij realiseren ons goed dat we daarmee veel van u vragen, in deze voor ons allemaal (financieel) 

onzekere tijden. De spanningen in de wereld, de hoge prijzen van energie, we hebben er allemaal mee te 

maken.  

 

Uiteraard hadden we het liever minder over geld gehad, maar het is onmisbaar om de pastorale en 

maatschappelijke functie van de Dorpskerk te kunnen blijven vervullen.  

 

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? 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 2023’. Of doneer via de app 

‘Appostel’.  

 

Dankzij uw gift blijft de Dorpskerk ook morgen een plek van betekenis. 

 

Alvast heel hartelijk dank! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

De wijkkerkrentmeesters 

 

 

 

 

P.S. Kerk-zijn kunnen we alleen samen! Wilt u ook dat de kerk van betekenis blijft? Maak uw toezegging 
voor 2023 vandaag nog gereed.  
 

 


