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Geef vandaag voor
de kerk van morgen

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 meetelt. Samen met u zetten we ons 
daar enthousiast voor in.

Naast de ontmoeting met God is Wijkgemeente de Dorpskerk ook een 
plaats voor goede gesprekken, ontmoeting en omzien naar elkaar. 
Onze wijkgemeente biedt dit voor alle leeftijden door kerkdiensten met 
aansluitend koffiedrinken, maar ook door pastoraat, contactmiddagen 
voor ouderen, de bazar, jeugdclubs, jeugdkerk en nog veel meer. 
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Rekening houdend met de huidige 
coronamaatregelen kunnen we 
kleinschalige activiteiten organiseren 
waar we elkaar kunnen ontmoeten. Aan de 
opkomst zien we dat u dit waardeert. We 
willen dit graag samen met u voortzetten.
We zijn dankbaar voor uw betrokkenheid, 
inzet en financiële bijdrage waarmee we 
allerlei activiteiten in onze gemeente 
kunnen organiseren. Aan het begin van dit 
nieuwe jaar doen we opnieuw een beroep 
op u. Uw bijdrage is onmisbaar. Want alleen 
zo kan onze gemeente daadwerkelijk een 
plek van geloof, hoop en liefde zijn. 
Doet u mee?
Hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,
Bert Noordam    Monique v.d. Meer
College van Kerkrentmeesters Voorzitter kerkenraad
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Geef vandaag voor
de kerk van morgen

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 de wijkgemeente 
NoorderBrug is naast het 
geestelijke ook plaats 
voor ontmoeting en goede 
gesprekken. Onze wijkgemeente 
biedt dit voor alle leeftijden 
door kerkdiensten met 
aansluitend koffiedrinken, 
maar ook door pastoraat, 

contactmiddagen voor ouderen, de bazar, jeugdclubs, jeugdkerk de 
Open kerk en nog veel meer. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door 
uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans.

We zijn dankbaar voor uw betrokkenheid, inzet en financiële 
bijdrage waarmee we allerlei activiteiten in onze gemeente kunnen 
blijven organiseren.



Aan het begin van dit nieuwe jaar doen we opnieuw een beroep op 
u. Uw bijdrage is onmisbaar. Want alleen zo kan onze gemeente 
daadwerkelijk een plek zijn van

geloof, hoop en liefde

Doet u mee?
Hartelijk Dank.

Ronald Heijstek   Jaap Zeelenberg
Voorzitter Kerkenraad  College Kerkrentmeesters



Geef vandaag voor
de kerk van morgen

De Uniekerk, 
een bron van Inspiratie 
Al weer twee jaar is het 
Coronavirus onder ons. 
Sommigen hebben er met 
wat extra maatregelen weinig 
overlast aan, anderen heel 
veel. Denk aan eenzaamheid, 
ziekte en in het ergste geval een 
overlijden. 

De Uniekerk probeert, ondanks 
de inkomstenderving, onder 
al deze omstandigheden zo 
veel mogelijk ondersteuning 
te bieden. Recent is het project 
“Beeld en Geluid” operationeel 
geworden. Gemeenteleden die 
moeite hebben de Kerkdiensten 
vanwege Corona of anderszins 
fysiek bij te wonen kunnen nu 
thuis naar de dienst luisteren 
en tevens meekijken. We hopen 
uiteraard niet dat trouwe 
kerkgangers nu gemakshalve 
maar thuis blijven. Dat is niet de 



bedoeling. Want de inspiratie en de rust die je tijdens de Eredienst 
opdoet beleef je gezamenlijk het meest intens. Met elkaar een kopje 
koffie na afloop van de dienst hoort daar natuurlijk ook bij. 

Dat “Beeld en Geluid” een forse investering heeft gevergd zult u 
begrijpen. Zeker nu de Bazaarcommissie voor het tweede jaar t.g.v. 
Corona heeft besloten de Bazaar wederom niet door te laten gaan. 
We hopen dat dit in 2022 – eventueel in een wat aangepaste vorm – 
weer wel plaats kan vinden. De inkomsten van een Bazaar zijn voor 
de Vereniging Evangelische Unie onmisbaar. Denk aan de kosten 
van onze predikant, de koster, het onderhoud van Kerkgebouw, 
Uniecentrum, pastorie en kosterswoning.

Wij doen dan ook een dringend beroep op uw vrijwillige bijdrage en 
zijn u bij voorbaat zeer erkentelijk daarvoor. 



Doet u ook mee en steunt u onze gemeente? 

Vul vandaag nog het antwoordformulier in!

Actie Kerkbalans 
We kunnen terugzien op een heel goed verlopen Actie Kerkbalans 
2021. Het totaal toegezegde bedrag steeg licht ten opzichte van 
2020. Dit is een fantastisch resultaat en laat duidelijk zien dat u het 
werk binnen de Protestantse Gemeente ’s-Gravenzande waardeert 
en van harte wilt ondersteunen.

De stijging van het toegezegde bedrag werd mede veroorzaakt door 
een stijging van het aantal periodieke overeenkomsten, waarbij 
de bedragen aanzienlijk hoger zijn dan de reguliere toezeggingen. 
Wellicht is het voor u/jou een optie om een periodieke 
overeenkomst aan te gaan. Dit is fiscaal aantrekkelijk. Meer hierover 
kunt u lezen op onze website www.pgsgravenzande.nl onder 
Kerkbeheer/giften. Op deze website kunt u ook informatie vinden 
over de begroting van 2022.

Een punt van zorg is en blijft, dat het aandeel in de bijdrage van 
de leeftijdsgroep 20-40 jarigen al enige tijd achterblijft, door een 
gemiddeld lagere of zelfs geen bijdrage.
Wij begrijpen dat een groot deel van deze groep te maken heeft met 
hogere financiële lasten. Toch willen we ook deze groep vragen te 
overwegen hun kerk te steunen in haar werk. Een lidmaatschap van 
een sportclub of vereniging brengt immers ook kosten met zich mee. 
Wellicht is het een optie om een maandelijkse incasso af te geven 
om de uitgaven te spreiden. Wij zijn blij met elke bijdrage.

De bankrekeningnummers van de kerken zijn:
Protestantse Gemeente ’s-Gravenzande: NL34 RABO 0323 2084 87
Vereniging Evangelische Unie: NL33 RABO 0323 2094 75




