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Inspirerende vieringen  

Al bijna 2000 jaar is de kerk voor 

ontelbaar veel gelovigen van grote 

betekenis. In de kerk wordt gebeden, 

gezongen, gerouwd en gevierd rond 

een open Bijbel. 

 

 

 

Een zorgzame gemeenschap 

Een bezoekje als je ziek bent, een 

bemoedigende schouderklop, een 

helpende hand: omzien naar elkaar en 

voor elkaar zorgen, dat is het kloppende 

hart van kerk-zijn. 

 

 

 

Een gastvrije kerk 

Wie je ook bent en waar je ook vandaan 

komt: in de kerk ben je welkom. Je vindt 

er een luisterend oor. God houdt ook van 

jou en kent je zoals je echt bent. 

 

 
Wist u dat uw gift aan Kerkbalans (deels) aftrekbaar is voor de belasting? 

Meer informatie vindt u op www.belastingdienst.nl. 
 

 

Zolang er geen sprake is van een fusie 

zijn beide gemeenten juridisch nog 

gescheiden. 

Voor de begrotingen 2021 verwijzen wij u 

graag naar de website 

www.pknhattem.nl, onder gemeente & 

adressen, centrale gemeente, ANBI 
 

 
 

 

 

Geef vandaag voor 
de kerk van morgen 

http://www.belastingdienst.nl/
http://www.pknhattem.nl/


 
 
 

 
 

 “In de kerk worden wij niet alleen geïnspireerd door het Woord, 

maar vieren wij ook het Heilig Avondmaal en de Heilige Doop. 

Tastbare tekens van Gods oneindige liefde voor ons. Zoals een 

doopouder zei: ‘In de kerk ontvang ik Gods kracht voor 

onderweg voor ons en onze kinderen en vind ik vreugde en 

rust.’ Laten wij met hart en ziel, met onze inzet, ook financieel, 

mogelijk maken dat onze kerk vandaag en in de toekomst een 

gemeenschap van vreugde, rust en inspiratie blijft.” 

Ds. Wim Hortensius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Een van de mooie dingen van de kerk is dat generaties met 

elkaar samenkomen. Indrukwekkend is het altijd weer als je 

ouderen, jongeren en kinderen naar hetzelfde Woord ziet 

luisteren. Het is een zichtbaar teken dat Gods trouw doorgaat 

van generatie op generatie. Laten we daarom blijven investeren 

in onze kerk, ook letterlijk. Tot zegen voor mensen nu, maar 

ook voor hen in de toekomst.” 

Ds. Bernard van Vreeswijk 
 

 

Het thema dit jaar stelt de waardevolle toekomst van de kerk 

centraal. De kerk van morgen kan er alleen zijn als wij ons daar 

vandaag voor inzetten.  

We willen de Actie in het bijzonder onder uw aandacht brengen door  

de schadelijke gevolgen van het corona-virus. Eenzaamheid, angst 

en onzekerheid, kunnen worden verzacht door een goed 

functionerende kerk. Juist het verbindende aspect van kerk-zijn is in 

deze tijd ontzettend belangrijk. 

We hebben uw inzet en bijdrage daardoor hard nodig want de 

inkomsten uit kerkbalans vormen de financiële basis voor onze 

gemeente waar kosten stijgen en inkomsten dalen. Daarom vragen 

we u om in ieder geval hetzelfde bedrag als in 2020 toe te zeggen en 

indien mogelijk deze zelfs te verhogen.  

Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor 

staat? 

Geef dan vandaag voor de kerk van morgen! 

  
 

 

 

 


