Jaarlijks halen 40.000 vrijwilligers in 2000 kerken in Nederland
geld op voor hun plaatselijke kerk. Om kerken actief te laten zijn.
Waar iedereen altijd terecht kan. Geef voor je kerk. Zodat jouw
kerk kan geven aan anderen.

Kerk daar sta je
Met je deuren open
wagenwijd
Voor wie trouwen,
dopen, vieren, rouwen
Voor wie maar wil
rd dat verheft
luisteren naar een woo
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naar een onbeduidend
aatje verlegen
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Kerk blijf daar staan
Ik geef om
de plek die je biedt
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Dankzij uw bijdrage ka
de kerk voortbestaan

Kerk zijn we samen.
"Als ik iets te vieren heb, komt mijn kerk.
Als ik geen woorden heb, bidt mijn kerk.
Als ik hulp nodig heb, staat rondom mij de kerk.
Ik heb de kerk nodig."
Beste leden van de Hervormde Gemeente Otterlo,
Kerk zijn we samen. In 2017 gaf onze gemeente € 57.170 (2016: € 61.082) aan
de Actie Kerkbalans. Mede dankzij deze opbrengst konden we dit jaar
erediensten en diensten rondom sacramenten, feestdagen, rouw, maar ook
huwelijk houden. Ook in pastoraat, jeugd- en kringwerk et cetera mogen we
samen gemeente van God zijn. De kerk is meer dan een stapel stenen, maar
gaat om lofprijzing en stilte, bezieling en ontmoeting.
Ziet u hoe belangrijk de kerk is voor mensen van binnen en buiten de
gemeente? Geeft u voor de Actie Kerkbalans van en aan de Hervormde
Gemeente Otterlo? Zodat we samen kunnen blijven bestaan en geven!
Bedankt, uw College van Kerktrentmeesters
ps. als u meer wilt weten over de kerk(financiën), dan horen we het graag!

"Ik ben blij dat de kerk er is,
daarom geef ik graag.
Ik hoop dat we dit jaar weer
kunnen investeren
voor de toekomst.

Onze kerk in beeld
Dankzij uw bijdrage ...

[.. vieren we samenkomsten en

[.. kunnen we zondagsschool,

[.. kunnen we de gebouwen en

is er een full-time predikant ..]

jeugdwerk, catechisatie en zo

inrichting onderhouden ..]

veel meer doen ..]

Geef Slim
Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels)
aftrekbaar voor de belasting. Geeft u
een periodieke gift? Dan kunt u het
volledige bedrag aftrekken. Zo krijgt u
van de belastingdienst meer terug.
Vraag ernaar bij de kerkrentmeesters.
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