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Geef voor je kerk 

19 januari t/m 2 februari 2019 

Het College van Kerkrentmeesters hoopt dat u als gemeente voor de actie Kerkbalans 2019 

weer de verantwoordelijkheid neemt om zo onze Goede Herderkerk financieel gezond te 

houden. 

Namens het College alvast hartelijk dank voor uw bijdrage! 

Rudi Pannekoek 

rudipannekoek@wxs.nl 

Tel: 0578-641299 

Marisca Berghorst-Kieskamp 

secretaris-kerkrentmeesters@goedeherderkerkepe.nl 

 

Uw bijdrage Kerkbalans geeft u niet alleen 

voor uzelf, maar ook voor de andere 

gemeenteleden en mensen die hulp nodig 

hebben. Door betrokken te zijn bij de 

Goede Herderkerk in woord en daad, 

bouwt u mee aan onze Goede 

Herderkerkgemeente.  

 

Hieronder ziet u waaraan de opbrengst van 

Kerkbalans besteed gaat worden: 

Hoeveel geeft u? 

Geef slim 

Uw bijdrage Kerkbalans is 

(deels) aftrekbaar voor de 

belasting. Geeft u een 

periodieke gift? Dan kunt u 

het volledige bedrag 

aftrekken. Zo krijgt u van de 

belastingdienst meer terug. 

U leest hier alles over op 

www.kerkbalans.nl.  

Inzegeningsdienst ds. Buijs 
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Onze kerk verbindt ook door middel van de Goede Herderklank! 

Het kerkblad informeert immers over de erediensten, het wel en 

wee van gemeenteleden en over diverse activiteiten voor en door 

jong en oud. Het omzien naar elkaar wordt hierdoor versterkt. 

Goede Herderklank, een bron van informatie ook naar buiten toe! 

Piet Pronk en Adrie Koedoot, Redactie Goede Herderklank 

 

De pastorale zorg voor 

onze ouderen kan niet 

zonder uw bijdrage.  

Een gemeente die 

geeft……lééft! Ook op 

deze wijze mogen wij 

dankbaar voortbouwen op 

wat ons voorgeslacht in 

Christus’ kracht mogelijk 

maakte: de Goede 

Herderkerk! 

Ouderenpastor ds. Kolkert 

op huisbezoek bij Jaap en 

Jannie Pijl 

De kerk is voor ons belangrijk 

om de eeuwige Liefde van God 

te ontdekken en dit praktisch te 

maken. Waar kan je dan beter 

leren hoe jij dat zelf kunt doen, 

en door met zulke mensen om 

te  gaan, dan in de kerk? 

Wie gelooft probeert daar meer 

van te ontdekken en dat ook 

zo tot ons leven te laten 

doordringen. 

Daarom is de kerk voor ons 

gezin in de al drukke weken zo 

belangrijk. 

Roeland, Maaike, Tijn & Saar 

Gernaat 

De kerk is belangrijk voor ons omdat: 

- je hier je geloof kunt vergroten; 

- het een steunpilaar is, je kunt er altijd weer heen gaan als het niet goed          

met je gaat; 

- je kunt hier over van alles praten, ook over het geloof. 

Follow me - catechesegroep 

 

 


