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Gewaardeerd lid van de Protestantse wijkgemeente Sterrenburg Dordrecht, 
 
Op het moment dat u deze brief ontvangt ligt het jaar 2020 achter ons. Een bijzonder jaar van-
wege een virus dat een enorme impact op ons allen heeft, elke dag weer. Wij moeten alert blij-
ven, afstand houden, de handen geregeld desinfecteren en een mondkapje omdoen als een 
openbare ruimte wordt betreden. Het knuffelen of omarmen kan alleen nog met een enkeling.  
Kerkzijn in coronatijd, een uitdaging ook. Samen staan wij sterk en als actieve wijkgemeente 
doen wij wat wij moeten en kunnen doen. Juist nu is het van belang dat wij oog hebben en  
houden voor de ander, elkaar stimuleren om door te gaan. Zo kunnen wij laten merken dat wij 
er voor elkaar zijn. Houd moed - heb lief!  
 
Om dat alles in stand te kunnen blijven houden is het van belang dat al onze leden, een ieder 
naar vermogen en draagkracht, hun financiële steentje bijdragen want alle kosten gaan natuur-
lijk gewoon door, ook in coronatijd. 
 

Uw toezegging voor 2021 heeft u kunnen u zien en bewerken in de eerder toegezonden mail 
van het kerkkantoor. Helaas was men vergeten de begeleidende brief mee te sturen, dus alsnog 
en bij deze.  
Steeds meer leden geven er de voorkeur aan om hun bijdrage via de e-mail te regelen en dat 
wordt, in het kader van de Groene Kerk, enorm door ons gewaardeerd. Denkt u er ook eens aan 
om uw jaarlijkse bijdrage om te zetten in een periodieke gift. Het voordeel voor u is dat deze  
schenkingen volledig aftrekbaar zijn van uw belasting. Prettig voor u en het scheelt uw kerk niet 
alleen veel werk, maar geeft ook zekerheid m.b.t. de inkomsten. 

 
 
 
Wij danken u heel hartelijk voor uw bijdrage! 
 

 
Namens de kerkenraad van de wijkgemeente Sterrenburg 
Hans van Rossum, kerkrentmeester hrossum@gmail.com, tel. 078-6176885  
Jeanette Warmels, voorzitter kerkenraad jeanette@warmels.com  
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