
 

 
 
 

 
 
 
Veendam, januari 2021 
 

 
Actie Kerkbalans 2021: 
Geef vandaag  voor de kerk van morgen 
 
Beste heer, mevrouw, 

“Een oase van rust in de hectiek van alledag”. “Een plek waar ik vragen kan stellen over mijn leven”. 

“Ik kan er mijn geloof beleven en anderen ontmoeten”. Dat zijn veel gegeven antwoorden op de 

vraag: “Wat betekent de kerk voor jou?” Het zijn antwoorden van mensen die vandaag in de kerk 

komen, maar die voor de mens van morgen niet veel anders zullen zijn.  

U bent betrokken bij de Grote Kerk en steunt haar ook financieel. Daar zijn wij u erg dankbaar voor, 

want dankzij u kan de kerk haar plek blijven innemen in Veendam. Helaas heeft u de kerk het 

afgelopen jaar niet altijd kunnen bezoeken. Maar met uw gift en die van anderen hebben we – soms 

achter de schermen – veel kunnen doen. Zo is onlangs een camera in gebruik genomen, zodat onze 

diensten ook online te volgen zijn; zowel voor gemeenteleden als andere belangstellenden.  

Ook dit jaar willen we er weer graag zijn voor iedereen die de kerk nodig heeft, op wat voor manier 

dan ook. Zoals met de “actie zomertas” waarmee we de jeugd uit arme gezinnen een tas vol leuke 

dingen hebben gebracht om de zomervakantie door te komen. De actie was zo’n succes dat we in 

december voor de feestdagen nog een extra tas hebben kunnen uitdelen. Door de samenwerking 

met Summerfun Veendam en de Stichting Present hebben we ons laten zien in de samenleving. 

Wij hopen van harte dat u de kerk wil blijven steunen en graag willen we u vragen of u uw bijdrage 

voor dit jaar zou willen verhogen met bijvoorbeeld 5 euro per maand. Natuurlijk zijn we heel blij met 

iedere bijdrage, ongeacht de hoogte ervan!  

Geef vandaag voor de kerk van morgen. Want ook voor de generaties die komen wil de kerk heel 

graag inspirerend, gastvrij en zorgzaam voor elkaar zijn. Helpt u mee? Vul het toezeggingsformulier 

vandaag nog in. En zorg dat het formulier voor 30 januari weer is ingeleverd.  

Dankzij uw gift vandaag blijft de Grote Kerk in Veendam ook morgen een plek van betekenis.  

Hartelijk dank! 

Met vriendelijke groet, 

Catrien Scholten, voorzitter college van kerkrentmeesters 

P.S. Wist u dat u met een periodieke overeenkomst met hetzelfde geld meer geeft? Kijk voor meer 

informatie op onze website www.pknveendam.nl of vraag meer informatie via het antwoordformulier. 

http://www.pknveendam.nl/

