Kerkbalans 2021

Want we gaan graag door, ook in 2021!

'De kerk van morgen' komt vanuit hun eigen dienst, aan het eind van de dienst
voor volwassenen, de kerkzaal binnen.

Geef vandaag voor de kerk van morgen
"Een oase van rust in de hectiek van alledag." "Een plek waar ik vragen kan
stellen over mijn leven." "Ik kan er mijn geloof beleven en anderen ontmoeten."
Dat zijn veel gegeven antwoorden op de vraag: "Wat betekent de kerk voor
jou?" Het zijn antwoorden van mensen die vandaag in de kerk komen, maar die
voor de mens van morgen niet veel anders zullen zijn.
De kerk is er voor alle mensen die zoeken naar inspiratie. Daarnaast wil de kerk
in onze complexe en harder wordende samenleving een steun zijn voor mensen
die hulp nodig hebben, ongeacht ras, afkomst of geloof.
Al is de kerk niet meer zo vanzelfsprekend als in het verleden, ook nu zien we dat
de kerk nog steeds een belangrijke functie vervult voor veel mensen. Niet alleen
voor oudere en eenzame mensen of mensen in financiële problemen.

Onze kerk
U bent betrokken bij de Protestantse Kerk in Schagen en steunt haar waarschijn
lijk ook financieel. Daar zijn wij u erg dankbaar voor, want dankzij u kan de kerk
haar plek blijven innemen in Schagen. Met uw gift en die van anderen hebben
we het afgelopen jaar, ondanks de corona, veel kunnen doen. U heeft dat
kunnen lezen in ons laatste kerkblad. De afbeeldingen in deze folder laten dit
zien. Ook dit jaar willen we er weer graag zijn voor iedereen die de kerk nodig
heeft, op wat voor manier dan ook. Op onze website, www.pgschagen.nl, leest u
meer over wat wij doen en over de mensen die erbij betrokken zijn.
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Kerkbalans
Toch is het voortbestaan van de kerk niet
vanzelfsprekend. Voor het werk van de kerk
krijgen we geen subsidie en zijn daardoor
afhankelijk van de bijdragen van onze leden.
Om ons werk te kunnen blijven doen hebben
wij deze bijdragen hard nodig. We willen ook u
als lid van onze kerk en lezer van ons kerkblad
'Onze Kerk' vragen ons financiëel te steunen.

Ds. Arie Jan van der Bom.

Geef vandaag voor de kerk van morgen. Want
ook voor de generaties die komen wil de kerk
heel graag inspirerend, gastvrij en zorgzaam
voor elkaar zijn. Helpt u mee?

Vul het toezeggingsformulier vandaag nog in.
Wanneer u digitaal toezegt, gebruik dan de
link die u per mail toegezonden krijgt.
Dankzij uw gift vandaag blijft de Protestantse
Kerk in Schagen ook morgen een plek van
betekenis.

Pastor Louise Kooiman.

Geef voor je kerk,
ook dit jaar opnieuw!

fóY kerkdienstgemist.nl
Zondags live-uitzending vanuit de Grote
Kerk. De uitzending is de gehele week
beschikbaar.

Cameraregistratie van de
diensten

Geef slim!
Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting.
Geeft u een periodieke gift? Dan kunt u het volledig aftrekken. Zo krijgt
u van de belastingdienst meer terug! U leest hier alles over op de site
van de belastingdienst (zoekterm 'ik geef aan ANBI')
Maak het uzelf en onze lopers gemakkelijk! Schakel voor Kerkbalans 2022
over naar Kerkbalans 'digitaal'. Dit werkt snel en doeltreffend! Geef daar
voor uw e-mailadres door aan onze administrateur, zie hieronder.

Grote Kerk Schagen
Markt 23a
1741 BR Schagen
Administrateur:
Mw. B. Plak - van Oostwaard
Tel. 06 336 386 73
E-mail: pgschagen@nexite.nl
Rekening: NL33 RABO 0373 7285 30
t.n.v. Prot. Gemeente Schagen

