Geef
vandaag
voor

“In de recente coronatijd werd weer duidelijk
hoe belangrijk naast de diaconale ook de
pastorale dimensie van de Kerk is. Wij zijn
er voor de armen, mensen in nood maar ook
voor zieken en eenzame mensen. Daarom
beveel ik de actie Kerkbalans van harte aan”

de kerk
van
morgen

“Als u aan de kerk geeft, geeft u aan elkaar.
Om samen een gemeenschap te bouwen,
om God en elkaar te dienen. Wat een vreugde!
Actie Kerkbalans maakt het mogelijk.”

Wist u dat uw gift aan Kerkbalans (deels) aftrekbaar is voor de belasting?
Meer informatie vindt u op www.belastingdienst.nl

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van
- de Rooms-Katholieke Kerk
- de Protestantse Kerk in Nederland
- de Evangelische Broedergemeente
- de Oud-Katholieke Kerk in Nederland.

kerkbalans.nl

2022

Uw persoonlijke bijdrage 2022
Op de hierbij gevoegde antwoordstrook
kunt u aangeven welk bedrag u voor 2022
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.
G.L. Oostingh, voorzitter
A. Gommer, secretaris
Adres college van kerkrentmeesters:
Vaart Zuidzijde 86,
7833 ZH Nieuw Amsterdam,
Bankrekeningnummer IBAN:
NL67RABO0373725396
t.n.v. C.v.K Protestantse Gemeente
Nieuw Amsterdam/Veenoord
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
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Al bijna 2000 jaar is de kerk
voor ontelbaar veel
gelovigen van grote
betekenis. In de kerk
ontmoeten we God en elkaar.
Het is een plek waar we tot
rust komen, naar elkaar
omzien en samen God
zoeken.
Een waardevol moment in de
week waarop we ons geloof
én het leven met elkaar delen.
Gisteren, vandaag… en morgen.
Kerken willen ook in de
toekomst van betekenis zijn
voor mensen die verdieping en
ontmoeting zoeken.
Kerkleden willen gastvrij en
uitnodigend zijn voor jonge
mensen die hun leven nog voor
zich hebben, en voor hen die
God nog niet kennen.
Kerk-zijn kost geld en daar is uw
steun bij nodig.
Wilt u ook dat de kerk kan
blijven doen waar ze al
eeuwenlang voor staat?
Geef dan vandaag voor
uw kerk van morgen.

