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Nog steeds hebben we te maken met de gevolgen van de coronapandemie. Opnieuw moest op kerstavond de 

kerk gesloten blijven. Fijn dat de mogelijkheid er was om de kerstdienst online mee te maken, maar toch missen 

we het samenzijn in onze kerk met de brandende kaarsen in de kroonluchters, de warmte van andere mensen om 

ons heen, de handdruk bij een ontmoeting, een spontane knuffel, dat klopje op de schouder.  

Mensen zoeken verbinding, contact en genegenheid. En de kerk is daarbij voor veel mensen niet weg te denken: 

samen komen om je geloof in God, om de verkondiging van het Woord en om God met zang en orgelspel te 

loven. Met elkaar. Dat geeft een bijzondere band. 

 

Kerkbalans vraagt u om te investeren in een levende kerk tijdens en na corona. Wij vragen uw gebed om Gods 

onmisbare zegen op het kerkenwerk. Maar ook vragen wij u weer om een financiële  bijdrage in 2022.  

Via giften en collecten en in deze brief om uw bijdrage voor de ‘actie Kerkbalans 2022’.   

Zodat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwen lang voor staat! 

Zodat ook in de komende jaren onze predikant fulltime in onze gemeente kan werken! 

Zodat kerk, pastorie en ‘De Ark’ er goed bijstaan! 

Zodat het ouderen- en jongerenwerk ook in 2022 kan doorgaan! 

Zodat de kerk zichtbaar kerk kan zijn in ons dorp! 

De begroting 2022 laat een tekort zien van maar liefst ruim  34.000 euro. Dit is al enkele jaren zo en is 

natuurlijk geen houdbare situatie. Als college van kerkrentmeesters zetten we ons in om meer inkomsten te 

genereren. En wij doen een beroep op u. Wij realiseren ons dat in de huidige coronatijd voor velen de 

financiële situatie niet gemakkelijk is. We realiseren ons dat veel ouderen te maken hebben met steeds 

stijgende prijzen en een gelijkblijvend pensioen. Toch zou het enorm helpen als de opbrengst van de actie 

kerkbalans flink hoger zou zijn. Hoeveel wilt u bijdragen in 2022 zodat de kerk kan voortbestaan? 

 

Heeft u met de kerkbalansloper afgesproken uw toezegging voor 2022 te mailen dan kan dit naar: 

kerkrentmeester@hervormdegemeenteteraar.nl. 

 

Overmaken van uw bijdrage  

Wij zien uw bijdrage (in 1 keer of in termijnen) graag tegemoet op onze rekening: NL54RABO 0373 7298 98 
t.n.v. CvK Hervormde gemeente Ter Aar, inzake vrijwillige bijdrage, te Ter Aar, met vermelding van het 

kenmerk dat in uw brief staat (VB ….. ).. 

 

Uw bijdrage komt geheel ten goede aan de lokale Hervormde gemeente. Bedankt voor uw steun! 

 

De kerkrentmeesters. 


