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Thema 2018-2019 

“Een goed gesprek” 

    
   Protestantse Gemeente 
   Weesp en Driemond 
  



  

Bij een goeie vraag, denk 
ik. 
Ja, en luisteren is 
belangrijk, echt luisteren 
naar elkaar. 
En soms praten we teveel. 
Dat is zo. 
Helpt u mee? 
 

Ds. Marije Hage 



 

 

 

 

Hebt u het gehoord? Actie Kerkbalans wil met u “een goed gesprek”. 

Met dit jaarthema zijn we binnen en buiten onze gemeente aan de slag. De 
uitbreiding van onze stad met nieuwbouw in de Bloemendaler polder, betekent 
een nieuwe uitdaging voor onze gemeente. We hebben veel plannen,  wensen en 
ideeën. Terugkijken en  koesteren wat echt van waarde is, is prima, maar blijven 
hangen in wat was, helpt niet met “groeien”. 
We zijn weliswaar een vergrijzende geloofsgemeenschap, maar we hebben veel 
enthousiaste leden en vrijwilligers plus twee jonge professionele predikanten.  
Vooruitgang is het enige in het leven wat van belang is. Terug kan immers 
niemand. 
Voor een goed gesprek met elkaar, met u, met God, moeten de deuren open 
kunnen blijven. 
 
Doet u ook weer mee? 
Vast hartelijk dank voor uw bijdrage ACTIE KERKBALANS 2019.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Frans Lijnsvelt 
voorzitter college van kerkrentmeesters 
  



 

 

 

 

Ieder jaar vragen we u om een kerkelijke bijdrage, onder meer via de Actie 
Kerkbalans. Vele dingen veranderen. Zo ook in de kerk. 250 leden van onze 
gemeente gaan het komende jaar DIGITAAL alles ontvangen en hun toezegging 
ook weer digitaal terug zenden. Ook u kunt Actie Kerkbalans digitaal ontvangen 
in 2020. Het is aan u om dat aan te geven. Het is immers de toekomst. 
Een betaling via iDEAL kan vanaf dit jaar ook. Natuurlijk kunt U ook op 
gebruikelijke wijze uw bijdrage opgeven. 
De vrijwilliger komt uw antwoord graag ophalen. 
 

ANBI  status 
Onze gemeente heeft een  zogenaamde ANBI status, dat wil zeggen een 
Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat kan voor u betekenen dat uw vrijwillige 
bijdrage aan Actie Kerkbalans geheel aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. U 
doet dan een toezegging, voor een periode van vijf jaar, die vastgelegd wordt in 
een overeenkomst via de penningmeester. Daar zijn enige voorwaarden aan 
verbonden waar u tussentijds mits een goede reden ook weer van af kunt. Onze 
penningmeester Carlo Bogerd is graag bereid om informatie te geven. 
Dit kan door een mail te sturen naar penningmeestercvk@pgwd.nl of telefonisch 
0294-450211.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Contact gegevens  
Telefoon scriba 0294-450041 
Adres   Postbus 5053, 1380 GB  Weesp 
E-mail  kerkbalans@pgwd.nl 
Website  www.pgwd.nl   en zie ook onze facebook pagina 
Rek.nr.   NL97RABO0157039757  t.n.v. College  van Kerkrentmeesters 

Protestantse    Gemeente Weesp en Driemond  
 

Door met elkaar “een goed gesprek” 

aan te gaan, worden we wijzer. 


