Mijn kerk,
Een plek om tot jezelf te komen of anderen te ontmoeten, een
markant gebouw, een plek om te vieren en te geloven – 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,
Kerkbalans is er om ervoor te zorgen dat alles financieel mogelijk
blijft. Geld is geen doel maar een middel, maar je hebt het middel
wel nodig om het doel te bereiken!
De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van de gebouwen, de
koffie, maar ook de dominee en de organist kosten geld. Daarom is
er de actie Kerkbalans.
Dit jaar willen we speciale aandacht geven aan beeld en geluid in de
kerk, aanpassing van de riolering en binnenschilderwerk van de
grote zaal en consistorieruimte.
Wij hebben uw financiële bijdrage hard nodig.
Onze goedgekeurde begroting geeft voor 2020 een tekort van
ca. € 19.000,-- aan!!
De begroting is besproken op de gemeentevond van 6 november jl.
en daarna vastgesteld door onze algemene kerkenraad.
Dit betekent dat Actie Kerkbalans dit jaar meer zal moeten
opleveren dan in 2019 om een sluitende begroting te realiseren.
Wij vragen u dan ook:
Bent u bereid om uw bijdrage te verhogen, zodat het kerkenwerk
van de Zuiderkerk doorgang mag vinden? Laat duidelijk zijn: We
zijn natuurlijk heel blij met iedere bijdrage die gegeven wordt ten
behoeve van onze Zuiderkerk.
In een samenleving waarin mensen steeds vaker op zichzelf zijn
aangewezen, vormen we met elkaar een gemeenschap waar
mensen altijd welkom zijn. Uw steun is daarbij van onschatbare
waarde.
Een investering in uzelf en in de generaties die nog komen.

Uw persoonlijke bijdrage 2020
Op de hierbij gevoegde antwoordstrook kunt u aangeven welk
bedrag u voor 2020 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
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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 voor je kerk, geef voor actie Kerkbalans.

