
U bent lid van de Hervormde Gemeente Giessen-Oudekerk en Peursum. Een gemeente waar we het 
Woord van God als enige regel van het geloof aanvaarden en daarbinnen een heel brede kerk mogen zijn. 
Een kerk voor jong en oud, voor gezonde mensen en zieke, voor gezinnen en alleen gaanden. Een kerk 
voor ons allemaal. Een grote en bloeiende gemeente! 

Veel mensen zijn betrokken bij onze kerk. Als regelmatige bezoeker van de kerkdiensten, als lid en zeer 
velen ook als vrijwilliger bij de vele activiteiten die georganiseerd worden.

De kerkrentmeesters hebben de taak het fi nanciële beheer in goede banen te leiden. U bent intussen 
geïnformeerd over de fi nanciële situatie in onze kerk. Om een fulltime predikant te mogen beroepen moet 
eerst onze fi nanciële situatie duurzaam op orde zijn. Concreet houdt dit in:

- Geen begrotingstekort over het jaar 2018
- Een minimaal 15% hogere opbrengst voor de Actie Kerkbalans 2019

De eerste actie “Sluit de begroting 2018” is intussen succesvol afgerond. Wij denken dat een succesvolle 
tweede actie, te weten “Actie Kerkbalans + minimaal 15%” ook een haalbaar doel is voor onze gemeente.

Ons verzoek: neem naar draagkracht uw verantwoordelijkheid en help de kerk weer in balans te brengen.

Zorg dat het belangrijke werk van onze kerk door kan gaan. Maak uw toezegging voor 2019 vandaag nog 
gereed. Binnenkort halen wij de retourenveloppe weer bij u op. 

Wij rekenen op u.

Met hartelijke groeten namens het college van Kerkrentmeesters,

Hans Planken 
Voorzitter

P.S. 1: het versturen van brieven is een kostbare aangelegenheid. We stellen het daarom bijzonder op prijs als u ons uw e-mail adres 
wilt doorgeven (als u dat nog niet eerder deed), zodat wij u voortaan kunnen bereiken via e-mail. 
Ons e-mail adres is: balans@hggop.nl.

P.S. 2: Als bijlage treft u ook een brief aan inzake de AVG. Alsmede een reeds voor ingevuld formulier wat u kunt ondertekenen. 
Graag vragen wij uw aandacht voor deze brief en verzoeken u het door u ondertekende formulier gelijk met uw toezegging in de 
retourenveloppe te sluiten.

<<PE-naam>>
<<PE-adres>>
<<PE- <<PE-plaatsnaam>>

Giessen-Oudekerk, 16 januari 2019

Geachte <<PE-aanhef>>,

actie kerkbalans 2019: geef voor je kerk

Gerrit Blokland
Brief gericht aan alle gezinnen en inwonend 18+

Gerrit Blokland
   Lid


