
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.



Geloof is gratis, de kerk niet.

Geloof is onbetaalbaar. Niet in geld uit te drukken. 

Je zou willen dat dat voor de kerk ook geldt. 

Dat uw geloofsgemeenschap pro deo functioneert. 

Geloof in God en de behoefte aan geld gaan niet goed 

samen, lezen we in de Bijbel al. 

Maar de nuchtere feiten zijn hard. Een kerk kost geld. 

Reken maar uit: salaris van de dominee, onderhoud van 

het kerkgebouw, gas, water, elektriciteit, koffie, papier, 

activiteiten van de gemeente en haar omgeving, etcetera 

etcetera. 

Om deze kosten te kunnen betalen, bestaat de jaarlijkse 

Actie Kerkbalans.

Dankzij uw bijdrage kan

de kerk voortbestaan



Kerk zijn we samen.
"Als ik iets te vieren heb, komt mijn kerk naar het feest.

Als ik geen woorden heb, bidt mijn kerk. Als ik hulp

nodig heb, staat mijn kerk op de stoep.

Ik heb mijn kerk nodig."

Beste leden van de Hervormde Gemeente van Hien en Dodewaard,

Dodewaard is een prachtig dorp met mooie mensen. Ik ben blij hier te wonen 

en predikant te mogen zijn. Het oude kerkgebouw staat aan de rand van het 

dorp, de ‘nieuwe’ pastorie staat midden in het dorp. Daar waar we kerk willen 

zijn: tussen de mensen. 

Mede dankzij de bijdragen van gemeenteleden aan de Actie Kerkbalans 

konden we dit jaar clubs voor jong en oud organiseren in ‘de Hoeksteen’, en 

de vakantiebijbelweek. Bij u thuis of op straat een luisterend oor en een 

helpende hand bieden. In de kerk: een goed woord, bemoedigend lied of 

gebed. En op nog zoveel andere plekken: op school, op de markt, … Ja, overal 

waar mensen zijn. Onze kerk is een plek van betekenis, voor mensen binnen 

én buiten de kerk.

Geeft u om onze 

gemeenschap? Geef dan via 

Actie Kerkbalans. Hartelijk 

bedankt voor uw bijdrage! 

ds. Martin Bil, predikant



Onze kerk in beeld
Dankzij uw bijdrage ...

[.. staat onze deur elke week 

voor iedereen open ..]

[.. delen we bijzondere 

momenten met elkaar ..]

[.. bouwen we dit jaar de oude 

pastorie om tot ons nieuwe 

verenigingsgebouw ..]
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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. U 
leest hier alles over op kerkbalans.nl

Geef Slim 

 

Samen gemeente zijn.


