Protestantse Gemeente
Delden
Aan de Contactpersonen Actie Kerkbalans

Kerkelijk Bureau: “De Voorhof”
Kerkstraat 6, 7491 BL Delden

Scriba: M.S.Nijman

Steinwegstraat 14

7491 KD Delden

scribapgdelden@gmail.com
Delden, december 2016

Geachte Contactpersoon,
In januari a.s. is het weer tijd voor Actie Kerkbalans. U werkt hier aan mee door gemeenteleden te bezoeken
met de envelop voor hun kerkelijke bijdrage. U doet dit misschien al jaren of mogelijk wordt het de eerste keer
voor u.
Om de gang van zaken rondom Actie Kerkbalans 2017 te belichten, uitleg te geven en eventuele vragen
hierover te beantwoorden, nodigt de kerkenraad u uit voor een informatieavond op vrijdag 20 januari 2017 in
De Voorhof. Vertegenwoordigers van het College van Kerkrentmeesters zullen dan de Actie Kerkbalans
nader toelichten.
Zoals u in Kerkennieuws heeft kunnen lezen zullen wij als Protestantse Gemeente in de nabije toekomst
rekening moeten houden met een terugloop van de kerkelijke bijdragen die middels Actie Kerkbalans worden
toegezegd. Het is dan ook van groot belang om de Actie Kerkbalans 2017 goed onder de aandacht van de
gemeente te brengen. Een belangrijk moment daarvoor is uw bezoek aan de gemeenteleden.
Uw werk als contactpersoon is voor de kerk van groot belang; u bent immers “de ogen en oren” van de
gemeente. U bezoekt gemeenteleden en u informeert de Wijkouderling / WijkContactPersoon over belangrijke
zaken die gemeenteleden betreffen.
Als teken van waardering voor uw werk en inzet wil de kerkenraad u graag bedanken. Om dit te onderstrepen
nodigen wij u en uw partner van harte uit voor de informatieavond op 20 januari a.s. Ook dan zullen we weer
een maaltijd verzorgen ( tussen 17.30 en 18.30).
Om 19.00 uur zal het College van Kerkrentmeesters u over Actie Kerkbalans 2017 informeren en eventuele
vragen beantwoorden. De avond duurt tot uiterlijk 20.30 uur.
Om te weten op hoeveel mensen wij mogen rekenen, stellen wij het op prijs dat u zich vooraf opgeeft, uiterlijk
vóór 14 januari 2017. U kunt zich aanmelden per email: scribapgdelden@gmail.com of door onderstaand
strookje te sturen aan het kerkelijk Bureau “De Voorhof”, Kerkstraat 6 7491 BL Delden.
Namens de kerkenraad
C. Bergström, voorzitter kerkenraad
M.S. Nijman, scriba kerkenraad

____________________________________________________________________________________
Ondergetekende: (aankruisen wat van toepassing is)
Naam:………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres………………………………………………………………………………………………………………………….






Komt tussen 17.30 en 18.30 uur bij de maaltijd op de informatieavond
Komt met partner
Komt alleen op de informatieavond om 19:00 uur
Komt niet

