Nootdorp, januari 2022

Actie Kerkbalans 2022: Geef vandaag voor de kerk van morgen!
Beste leden van de Protestantse wijkgemeente Nootdorp,
Als kerk willen we van betekenis zijn in de samenleving. Daarom bouwen we verder aan een
gemeenschap die samen het geloof deelt in God die ons liefheeft en naar mensen omziet. We willen
een gemeenschap zijn die aandacht heeft voor elkaar en klaar staat voor de zwakkeren in de
samenleving.
Samen met de wijkgemeente Ypenburg zijn we één kerk: de Protestantse Gemeente NootdorpYpenburg. De Dorpskerk is al meer dan 400 jaar gezichtsbepalend voor het dorp. Het kerkgebouw,
kerkelijk centrum Nove en andere eigendommen van de gemeente worden goed onderhouden. De
wekelijkse kerkdiensten blijven de kern van onze gemeente, naast de ontmoetingen op andere
dagen. Ondanks de beperkingen zijn we blij dat gemeenteleden de diensten kunnen meebeleven in
de Dorpskerk. Alle techniek om diensten met geluid en beeld te kunnen uitzenden is daarbij van
groot en blijvend belang.
Zodra er ruimte voor is zullen alle bestaande en nieuwe activiteiten in de kerk en Nove ook weer
opgepakt worden. Onze pastores ds. Reinhard van Elderen en kerkelijk werker Marja Griffioen
kunnen dan bijvoorbeeld meer ontmoetingsmomenten organiseren voor de verschillende
doelgroepen. We vertrouwen erop dat dit een stimulans voor onze gemeente zal zijn.
Om alle verbindende activiteiten in onze gemeente ook in 2022 voort te kunnen zetten, doen we
een dringend beroep op u voor een financiële bijdrage.
Onze gemeente wil ook anno 2022 waardevol zijn in de lokale samenleving. Maar de beperkingen als
gevolg van COVID-19 hebben ons ook financieel geraakt. We moeten elk jaar ook een beroep doen
op het vermogen van de kerk, omdat de bijdragen uit Kerkbalans en de collectes niet kostendekkend
zijn. Met uw hulp kunnen we dit belangrijke werk voortzetten. Juist nu na een tijd van beperkingen is
er veel behoefte aan ontmoetingen en activiteiten voor zowel kinderen, jongeren als ouderen, voor
pastoraat en het omzien naar elkaar, voor diaconale activiteiten, voor een startzondag en de
zondagse vieringen voor iedereen!
Dat maakt onze kerk zo bijzonder en uw gift draagt hieraan bij!
Juist in een samenleving waarin mensen steeds vaker op zichzelf zijn aangewezen, vormen we met
elkaar een gemeenschap waar mensen altijd welkom zijn. Uw steun is daarbij van onschatbare
waarde.
Wij danken u heel hartelijk voor uw bijdrage!

Namens uw wijkkerkenraad Nootdorp,
Christiaan Vreeken, waarnemend voorzitter

Toelichting vrijwillige bijdrage Actie Kerkbalans
In 2021 werd voor de Actie Kerkbalans in Nootdorp € 89.000 toegezegd.
Maar de begroting 2022 vertoont nog een flink tekort. Met uw hulp hopen we in 2022 tenminste
datzelfde bedrag in te zamelen, maar liever wat meer.
1. Als u nu al jaarlijks een bijdrage doneert, wilt u dan overwegen uw toezegging van vorig jaar te
verhogen? Uw toezegging van vorig jaar vindt u bij de acceptgirokaart op de linker strook.
2. Als u nu jaarlijks een kleine bijdrage doneert, wilt u dan als minimale jaarlijkse bijdrage een
bedrag van € 50 overwegen?
3. Als u uw toezegging in maandelijkse termijnen automatisch laat afschrijven, dan scheelt dat
aanzienlijk in onze administratiekosten. Zo komt uw donatie maximaal ten goede aan uw kerk.
De fiscus helpt een handje mee
Wist u dat uw kerkelijke bijdrage deels aftrekbaar is voor de belastingen? Als u kiest voor een
periodieke schenking is zelfs het hele bedrag aftrekbaar. Wilt u hier meer over weten, neemt u dan
contact op met één van de kerkrentmeesters, e-mail: kerkrentmeestersny@gmail.com. Ook kan de
Belastingdienst u hierover informatie geven.
De kerkenraad dankt u voor uw betrokkenheid in het afgelopen jaar en kijkt verwachtingsvol uit naar
uw bijdrage voor 2022.

