Mijn kerk,
“Een plek waar ik mijn geloof mag beleven en anderen ontmoet.”
“Een oase van rust in de hectiek van alledag.”
Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. We willen een plek
zijn waar iedereen terecht kan, of je nu lid bent of niet.

Beste leden van de Zuiderkerkgemeente,
Meer dan ooit missen we de warmte van andere mensen om ons
heen: de handdruk bij een ontmoeting, een spontane knuffel, dat
klopje op de schouder.
Mensen zoeken verbinding, contact en genegenheid.
En de kerk is daarbij voor veel mensen niet weg te denken:
samen komen om je geloof in God, maar ook je levenservaringen, te
delen. Met elkaar! Dat geeft een bijzondere band.
Kerkbalans vraagt u/jou daarom om te investeren in een levende
kerk tijdens en na corona.
Omdat we mensen zijn, mensen die elkaar nodig hebben in lastige,
maar ook mooie tijden.
Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al jaren voor staat?
Geef dan ruimhartig vandaag voor de kerk van morgen.
Alleen dankzij uw bijdrage kan onze Zuiderkerk voortbestaan.
De kerk krijgt namelijk geen subsidie. De kosten voor onderhoud
van de gebouwen, de koffie, de voorgangers en de organist moeten
wel worden betaald. Daarom is er deze jaarlijkse actie Kerkbalans.
Laat duidelijk zijn: We zijn natuurlijk heel blij met iedere bijdrage die
gegeven wordt ten behoeve van onze Zuiderkerk.
Onze goedgekeurde begroting geeft voor 2021 een klein positief
resultaat omdat we geen predikant meer in volledige diensttijd
hebben.
Uw bijdrage is een investering in uzelf en in de generaties die nog
komen.
Vul de antwoordstrook daarom vandaag nog in!
Hartelijk dank!

Uw persoonlijke bijdrage 2021
Op de hierbij gevoegde antwoordstrook kunt u aangeven welk
bedrag u voor 2021 wilt geven en of u dit bedrag in één keer of in
termijnen overmaakt of dat u ons machtigt het van uw rekening af
te schrijven.
Namens het college van kerkrentmeesters van de
Zuiderkerkgemeente al vast ontzettend bedankt voor uw bijdrage.
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A. Gommer, secretaris
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Geef Slim – Ook de Belastingdienst helpt een handje mee.

Uw gift aftrekken voor de belastingaangifte? Geef dan uw bijdrage
als periodieke gift. Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. Zo
kunt u meer geven zonder dat het u meer kost. Een periodieke gift
moet u schriftelijk vastleggen en minimaal vijf jaar achtereen
worden overgemaakt. Ook de kerk moet het formulier
ondertekenen. U leest hier alles over op www.kerkbalans.nl

“Geef vandaag voor de kerk van morgen”

Wist u dat:
-

Iedere zondagmorgen de kerkdienst uitgezonden wordt via
www.kerkdienstgemist.nl
Wanneer het niet lukt om op dat tijdstip te kijken u de dienst
op ieder ander moment kunt bekijken
U/Jij Kerkdienstgemist.nl als volgt kunt vinden:
Log in via www.kerkdienstgemist.nl, kies dan voor Drenthe
en ga vervolgens naar Nieuw Amsterdam – Protestantse
Gemeente Zuiderkerk

