
 
 
 
 

Het is tijd voor Actie Kerkbalans ! 
Van 16  t/m 31 januari halen vrijwilligers 
geld op voor onze kerk. Dat is hard nodig  
want de kerk krijgt geen subsidie.  
We willen onze gemeente in 2021 vitaal  
en actief houden en vragen u daarom 
zorgvuldig te overwegen wat u aan de  
kerk wilt bijdragen. 
 
U kunt dat doen door het invullen van het  
antwoordformulier. Wilt u zo vriendelijke 
zijn om het ingevulde antwoordformulier 
in bijgevoegde envelop te doen. Deze 
wordt binnenkort door een vrijwilliger 
weer bij u opgehaald. 
 
Help mee en geef aan uw eigen kerk wat 
u kunt missen.  
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Wist u dat uw gift aan Kerkbalans (deels) aftrekbaar is voor de belasting? 
Meer informatie vindt u op www.belastingdienst.nl. 

 
 
 

College van Kerkrentmeesters  
Postbus 94    6680 AB  Bemmel 
Telefoonnr. 0481-463639 
Email: Liesmw@hetnet.nl 

Rekeningnr. NL71 RABO 0373716206  
CvK Protestantse Gemeente Bemmel 
 

www.protestantsegemeentebemmel.nl 
 

 
 

2021 Geef vandaag voor 
de kerk van morgen 



 
 
 
 

Inspirerende vieringen 
Elke week even pauze nemen. Even uitstijgen 
boven de drukte van elke dag om te bidden voor 
alles waar je tegen oploopt. Aangeraakt worden 
door God en je geloof met anderen delen. 

 
 
 

Al bijna 2000 jaar is de kerk voor ontelbaar veel gelovigen 
van grote betekenis. In de kerk wordt gebeden, gezongen, gerouwd 
en gevierd. 

 
Mensen komen samen om hun geloof in God, maar ook hun 
levenservaringen, te delen. Dat geeft een bijzondere band. 
Kerkleden willen gastvrij zijn naar hen die God nog niet kennen 
maar ook naar jonge mensen die hun leven nog voor zich 
hebben en dat willen delen met God en met elkaar. 

 
Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang 
voor staat? 

 
Geef dan vandaag voor de kerk van morgen. 

Een zorgzame gemeenschap 
Een bezoekje als je ziek bent, een bemoedigende 
schouderklop, een helpende hand: omzien naar 
elkaar en voor elkaar zorgen, dat is het kloppende 
hart van kerk-zijn. 

 
 
 

Een gastvrije kerk 
Wie je ook bent en waar je ook vandaan komt: 
in de kerk ben je welkom. Je vindt er een luisterend 
oor. God houdt ook van jou en kent je zoals je 
echt bent. 

 

 
 

 

 

 

 


