Protestantse wijkgemeente Sterrenburg
te Dordrecht
Actie Kerkbalans 2022
Geef vandaag voor de kerk van morgen

Gewaardeerd lid van de Protestantse wijkgemeente Sterrenburg Dordrecht,
Op het moment dat u deze brief ontvangt ligt het jaar 2021 achter ons. Een bewogen jaar dat
opnieuw in het teken stond van de corona en ook het veranderende klimaat.
Kerk- en Gemeentezijn in deze zorgelijke tijden is een kostbaar gegeven. Met elkaar ben je
sterker, je staat er immers niet alleen voor. Wij geloven dat wij daartoe de kracht van God
ontvangen en dat, vermeerderd met de hulp van elkaar, maakt ons leven mooi en zinvol.
Zo beginnen wij met elkaar aan een nieuw jaar waarin voor velen onze kerkelijke gemeente een
rol van betekenis zal spelen.
Om onze fijne wijkgemeente in stand te kunnen blijven houden is het van belang dat al onze
leden, een ieder naar vermogen en draagkracht, hun financiële steentje bijdragen. De kosten gaan
door en stijgen dit nieuwe jaar fors. De gasprijs is daar een goed voorbeeld van. Daar staat tegenover dat onze benodigde elektriciteit letterlijk als een geschenk uit de hemel kan worden ervaren,
dit vanwege de vorig jaar geplaatste zonnepanelen.
Uw toezegging voor de actie Kerkbalans 2022 is dan ook van groot belang. De actie, die
gehouden wordt tussen 15 - 29 januari 2022, heeft als motto:

‘’Geef vandaag voor de kerk van morgen”
…en daar is alles mee gezegd.
U kunt uw bijdrage ook regelen via de email, mocht dit een mogelijkheid zijn voor u. Dit wordt, zeker in het
kader van de Groene Kerk, enorm gewaardeerd. Het wijzigen van uw bijdrage in een jaarlijkse periodieke
gift is eveneens een mogelijkheid. Het voordeel voor u is dat deze schenkingen volledig aftrekbaar zijn bij
uw belastingaangifte. Wij helpen u, indien nodig, graag daarbij. Prettig voor u en het scheelt uw kerk niet
alleen veel werk, maar geeft ook zekerheid m.b.t. de inkomsten voor de toekomende jaren.

Wij danken u heel hartelijk voor uw bijdrage!
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