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Actie Kerkbalans 2023 

Geef vandaag voor de kerk van morgen 
 

 

 

Beste , 

 

Hoe duurzaam bent u? Dit is vast geen onbekende vraag voor u. Deze vraag wordt regelmatig gesteld, meestal in 

relatie tot energie en milieu. Duurzaam zijn heeft echter ook betrekking op vele andere gebieden. Hoe duurzaam bent 

u als het gaat om relaties? Of als het gaat om de kerk, of een relatie met God? 

 

Al vele jaren wordt Gods Woord verkondigd in de Hervormde Gemeente van Dinteloord. Elke zondag mogen we elkaar 

ontmoeten in een eigen kerkgebouw. We zijn dankbaar voor een eigen predikant, voor vele vrijwilligers en diverse 

kringen en activiteiten. We mogen elkaar in geloof bemoedigen en versterken op zondag en doordeweeks. 

 

Om dit alles te kunnen blijven doen, wordt inzet van u als gemeente gevraagd, maar ook uw geldelijke bijdrage. In lijn 

met het Bijbels rentmeesterschap zijn er plannen om de pastorie en het kerkgebouw te verduurzamen door de panden 

te isoleren. Daarnaast heeft dominee Vastenhoud op dit moment een aanstelling voor 100% wat op termijn naar 80% 

zal gaan. Wat zou het mooi zijn als wij als gemeente samen met onze eigen predikant kunnen bouwen aan Gods 

koninkrijk in Dinteloord! 

 

Geef vandaag voor de kerk van morgen.  

Wij hopen van harte dat u de kerk wilt blijven steunen. Vul het toezeggingsformulier vandaag nog in. De vrijwilligers 

zullen in de maand januari langs komen om het ingevulde formulier bij u op te halen. Wilt u zorgen dat deze klaar ligt? 

 

U kunt uw kerkelijke bijdrage verhogen zonder dat het per saldo meer kost. Dit kan door gebruik te maken van een 

periodieke gift. Op https://www.hervormddinteloord.com/kerkenraad/ vindt u meer informatie hierover. 

 

Dankzij uw gift vandaag blijft de Hervormde Gemeente in Dinteloord ook morgen een plek van betekenis.   

 

Hartelijk dank! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Arie van der Ploeg    Corné van der Meer  

Kerkrentmeester, voorzitter    Kerkrentmeester,  secretaris 
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