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Geef  vandaag 
voor de kerk
van morgenMaandag 16 januari tot

maandag 23 januari.

Het is tijd voor
Actie Kerkbalans!

Als uw hart het u ingeeft en u het geld kunt missen dan vragen
we u de bijdrage van vorig jaar iets te verhogen.

De richtlijnen zijn als volgt:
minimumloon, jongeren, studenten: € 5-10 per maand
modaal inkomen (€ 1.800 netto): € 20-40 per maand

2 x modaal: € 50-100 per maand
3 x modaal: € 100-200 per maand

Uw bijdrage aan Kerkbalans valt onder ‘Giften aan goede doelen’ of 
‘Algemeen Nut Beogende Instellingen’ (ANBI). Als u kiest voor een 

periodieke schenking is zelfs het hele bedrag aftrekbaar. Meer 
informatie vindt u op www.kerkbalans.nl.

Het kerkelijk bureau is gevestigd aan:
Jacob Kapteijnstraat 2, 7447 HM Hellendoorn, tel.: 0548-654424,

e-mail: info@pghellendoorn.nl - website: www.pghellendoorn.nl.
Geopend op maandagochtend van 9.00 tot 12.00 uur 

en donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur.

2023

Van maandag 16 januari tot maandag 
23 januari halen vrijwilligers de financiële 
toezegging voor onze kerk op. Die is hard 
nodig. Want we willen behouden waar we 
om geven. 



De kerk is niet alleen van gisteren, al staat ze in een lange 
traditie – ze heeft immers een hele geschiedenis achter zich. 
De kerk is ook van vandaag. Tal van activiteiten worden elke 
dag weer ontplooid. Op zondag en door de week, voor jong en 
oud. Erediensten, pastorale zorg, vorming & toerusting, 
diaconaat, te veel om allemaal op te noemen. Gelukkig kan het 
weer, na de maanden die door corona gestempeld werden. 
Met nieuwe bezieling wordt op allerlei manieren gewerkt aan 
de kerk van morgen. Zoals dat ook het afgelopen jaar is 
gedaan. In en rondom de dorpskerk in Hellendoorn en de 
Schaapskooi in de Kruidenwijk. 

Zo zijn in 'n Oalen Griezen tal van bijzondere diensten voor 
kinderen en jongeren georganiseerd. En: de stilteplek in de 
toren is inmiddels opengesteld voor wie ruimte voor bezinning 
zoekt. In de Schaapskooi is een nieuw liturgisch centrum tot 
stand gekomen, terwijl daar ook een nieuwe predikant aan de 
slag is gegaan. Zo blijft de kerk in beweging, op weg naar Gods 
toekomst. 
Gaat u mee, doet u mee? Die betrokkenheid kunt u op allerlei 
manieren tot uitdrukking brengen, ook financieel. We hopen 
dat de kerk van morgen u zo ter harte gaat, dat u – als u dat 
tenminste kunt – royaal wilt bijdragen.
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