


 

 

 

 

 

 
 

 

Onze Protestantse gemeente ‘s-Gravenzande wil een plek zijn waar mensen 

God ontmoeten, omzien naar elkaar en van betekenis zijn voor hun omgeving; 

dichtbij en ver weg. Een plek waar je inspiratie vindt, waar verbondenheid is 

en waar iedereen welkom is en meetelt.  

In wijkgemeente NoorderBrug is naast het geestelijke ook plaats voor 

ontmoeting en goede gesprekken. Dit gebeurt in onze wijkgemeente tijdens 

het koffiedrinken na de dienst, bij gespreksgroepen, door middel van 

doelgroep pastoraat, ontmoeting van (jonge) ouders na themadiensten en 

kindernevendienst XL, contactmiddagen voor ouderen, de bazar, jeugdclubs, 

jeugdkerk, open kerk en nog veel meer. Dit alles wordt mede mogelijk 

gemaakt door uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans. 

Aan het begin van dit nieuwe jaar doen we opnieuw een beroep op u. Uw 

bijdrage is onmisbaar. Daarmee kunnen we de activiteiten in uw  

wijkgemeente blijven uitvoeren met: Hoofd, Hart en Handen 

Doet u mee?     Hartelijk dank  

Ronald Heijstek,  voorzitter Kerkenraad 

 



Actie kerkbalans 2023 

De jaarlijkse actie kerkbalans is onmisbaar om de wekelijkse erediensten en 

de vele activiteiten die plaatsvinden in uw wijkgemeente te kunnen blijven 

organiseren. Uw bijdrage maakt dit mogelijk! 

Dat u de actie een warm hart toedraagt blijkt uit het feit dat het kerkenwerk tot 

op heden niet beperkt is geweest door een gebrek aan inkomsten. Hartelijk 

dank hiervoor! 

Ondanks dat het aantal gemeenteleden jaarlijks iets afneemt blijven de 

ontvangsten op een stabiel niveau, daar zijn we dankbaar voor. 

Maar zorgen zijn er ook. Door de hoge inflatie is het voor een deel van de 

gemeenteleden moeilijk om financieel rond te komen en het college van 

kerkrentmeesters deelt die zorg. 

Zelf wordt zij ook geconfronteerd met hogere kosten, met name de 

energiekosten. 

Uiteraard wordt er gekeken naar het slim gebruiken van ruimtes, alsmede naar 

verduurzaming, om het energieverbruik te reduceren, dit neemt echter niet 

weg, dat de kosten van energie komend jaar alsnog significant hoger zullen 

zijn dan in het afgelopen jaar. 

Het zou geweldig zijn als we die kostenstijging kunnen dragen met de 

gemeenteleden die in staat zijn hun toezegging te verhogen, zodat alle 

activiteiten op het huidige niveau kunnen blijven plaatsvinden.  

Doet u mee en steun uw gemeente. 
Vul vandaag nog het antwoordformulier in ! 

De bankrekeningnummers van de kerk is, 
Protestantse Gemeente `s-Gravenzande:  NL34 RABO 0323 2084 87  


