
Dankzij uw bijdrage kan 

de kerk voortbestaan 

Geef vandaag voor 
de kerk van morgen
 Meer dan ooit missen we de warmte van andere mensen om ons heen: de 

handdruk bij een ontmoeting, een spontane knuffel, dat klopje op de 
schouder.
Mensen zoeken verbinding, contact en genegenheid. 
En de kerk is daarbij voor veel mensen niet weg te denken: samen komen 
om je geloof in God, maar ook je levenservaringen, te delen. 
Met elkaar. Dat geeft een bijzondere band.

Kerkbalans vraagt u om te investeren in een levende kerk tijdens en na 
corona. Omdat we mensen zijn, mensen die elkaar opzoeken in lastige, 
maar ook mooie tijden.

Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat?
Geef dan vandaag voor de kerk van morgen.
Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan.

Voor 2021 is weer een begroting opgesteld met bestedingen ter hoogte
van ongeveer € 459.000. De financiering hiervan dient grotendeels te
komen uit de Actie Kerkbalans, te weten € 300.000. Met uw bijdrage hopen
wij dit bijeen te krijgen. Het andere deel van de financiering zal worden 
ontvangen uit 
collecten en diverse giften. Een bedrag van ongeveer € 235.000 wordt 
besteed aan het pastoraat en de kosten van de kerkgebouwen bedragen € 
68.000. De overige kosten hebben betrekking op jeugdwerk, kerkdiensten 
en diverse missionaire activiteiten. Geef daarom aan je kerk. Zodat jouw 
kerk kan blijven bestaan. Help mee en draag bij aan je eigen gemeente. 

Inspirerende vieringen
In onze kerk kunt u elke week even pauze nemen. 
Uitstijgen boven de drukte van de dag om te 
bidden, om aangeraakt te worden door God en om 
uw geloof met anderen delen.

Een zorgzame gemeenschap
We bemoedigen, helpen en zorgen voor elkaar. 
Dat is het kloppende hart van ons kerk-zijn.

Een gastvrije kerk
Wie u ook bent en waar u ook vandaan komt: in 
onze kerk bent u welkom. U vindt er een luisterend
oor. God houdt ook van u en kent u zoals u echt 
bent.



Geef Slim 

Uw bijdrage aan kerkbalans is 

aftrekbaar voor de belasting. Geeft u 

een periodieke gift dan kunt u het  

volledige bedrag aftrekken. Zo krijgt u 

van de belastingdienst meer terug. U 

leest hier alles over op de downloadpagina 

van www.pknkollum.nl 
Postadres:  
Postbus 104, 9290 AC Kollum 
E-mailadres: pgkollum@knid.nl

Telefoon  Kerkelijk Bureau: 
0511-702191 

dat zijn 

wij SAMEN 

Vele vrijwilligers 

hebben meerdere 

petten op,  

bv. ouderling en 

wijkmedewerker 

Vrijwilligers 

schenken veel 

kopjes koffie na de 

kerkdiensten en op 

de inloopochtend 

op woensdag 

zoals.. 

Meer dan 60 

medewerkers 

zorgen dat 

Rondom bij u in 

de bus komt. 

 

Vrijwilligers brengen 

regelmatig bezoekjes 

bij ouderen, zieken en 

waar nodig en gewenst 

is. 

Boeketten worden 

door kerkgangers 

bezorgd bij 

mensen als 

steuntje in de rug. 

De landelijke kerk geeft een indicatie 

voor wat u per jaar kunt bijdragen, onder 

het motto “de sterkste schouders dragen 

de zwaarste lasten.” Daarom staan er 

richtlijnen in Euro’s per jaar voor uw 

bijdrage aan Kerkbalans op de website 

van pknkollum.nl onder het tabblad 

nieuws. 

de Kerk 

Kerkbalans is een landelijk ondersteunende 

inzamelingsactie, maar het ingezamelde geld 

gaat naar de plaatselijke kerk. 

Uw bijdrage komt dus geheel ten goede aan de 

Protestantse Gemeente Kollum. 




