Veenendaal, oktober 2020

Aan u en jou als leden van de Protestantse Gemeente te Veenendaal
Al ruim een half jaar kunnen we niet
samenkomen zoals we gewend zijn. Toch
blijven we ons best doen om met elkaar kerk
te zijn en te blijven. We zien veel creativiteit en
veerkracht waarmee op allerlei manieren
digitaal contact wordt gezocht met kerkleden
om ze pastoraal en waar nodig ook diaconaal
te steunen.
Tegelijkertijd lopen onze inkomsten terug omdat
er niet op traditionele wijze gecollecteerd kan
worden.
Wij leveren als kerk op dit moment veel extra
inspanningen. Wijkgemeenten (kerkenraden en
vrijwilligers) zijn voortdurend bezig met het
vormgeven van ‘nabijheid’ in de anderhalvemeter-samenleving. Ze doen daarmee goed werk
dat veel mensen mentaal en soms ook financieel
op de been houdt. Ze geven vorm aan wat
kerkleden als een van de belangrijkste waarden
van kerkzijn beleven: het omzien naar elkaar.”
Deze nieuwe manier van omzien naar elkaar
brengt ook extra uitgaven met zich mee, terwijl er
juist minder geld binnenkomt omdat er niet “in een
volle kerk” gecollecteerd kan worden.
Met een extra Actie Kerkbalans willen wij u en jou vragen onze kerk en deze nieuwe
manieren van ‘omzien naar elkaar’ te ondersteunen met een eenmalige extra gift zodat we
ze kunnen blijven bekostigen.
Maak uw / jouw bijdrage over naar: Nl 70 RABO 0395.1388.68 t.n.v. Protestantse Gemeente
te Veenendaal, ovv extra Actie Kerkbalans. Uw gift is voor beide wijkgemeenten bestemd.
Of gebruik de GIVT app: scan onderstaande QR code en maak direct uw / jouw bijdrage over.
NB: bij gebruik van de QR code komt er in beeld: Bedankt voor je Givt aan PG Veenendaal
ZuidWest, maar ook dat is voor beide wijkgemeenten!
Mogen we op u/jou rekenen? Alvast hartelijk dank!
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