PROTESTANTSE GEMEENTE

Driewegen Ellewoutsdijk Ovezande

Kerkgebouw: Van Tilburghstraat 27
Postadres: Van Tilburghstraat 50 - 4438 AK Driewegen
Mailadres: deokerk@zeelandnet.nl

KERKBALANS 2021 - Geef vandaag voor de Kerk van morgen
Het afgelopen jaar was in alle opzichten heel anders dan anders. Vanaf half maart tot begin juli was
de kerk gesloten. Met Pasen en Pinksteren waren er wel diensten die online beluisterd konden
worden. Gedurende deze tien weken was er de DEO-nieuwsbrief die per mail en op papier verspreid
werd.
Vanaf juli werden met inachtneming van alle coronamaatregelen weer iedere zondagmorgen
kerkdiensten gehouden. In september konden we zelfs weer eens gezamenlijk koffie drinken, buiten
naast de kerk!
Tot half december ging het goed, maar i.v.m. de lockdown werd besloten om de diensten vanaf 20
december voorlopig alleen online te houden. Via kerkdienstgemist kon nu niet alleen geluisterd, maar
ook gekeken worden naar de diensten met Kerst en daarna. Waarschijnlijk zal deze manier van kerk
zijn nog enige tijd volgehouden moeten worden, al hopen we natuurlijk dat we elkaar weer snel in de
kerk kunnen ontmoeten.
Al generaties lang is de kerk voor ons en talloze gelovigen van grote betekenis. In de kerk wordt
gebeden, gezongen, gerouwd en gevierd. Mensen komen samen om hun geloof in God en hun
levenservaringen te delen. Dat geeft een bijzondere band.
Kerkleden willen gastvrij zijn naar hen die God nog niet kennen en ook naar jonge mensen die hun
leven nog voor zich hebben en dat willen delen met God en met elkaar.
Door vandaag te geven, kan de kerk ook morgen doen waar ze al eeuwenlang voor staat.
Om te kunnen blijven samenkomen als christenen in Driewegen, ook vanuit Ovezande en
Ellewoutsdijk, vragen we om uw vrijwillige bijdrage via Aktie Kerkbalans. Samen kunnen we zo het
onderhoud van ons kerkgebouw, het salaris van onze predikant en organist en het 'omzien naar elkaar'
blijven betalen.
Natuurlijk hopen we dat 2021 een jaar van nieuwe kansen wordt, met minder angsten en meer
vertrouwen. We mogen ons geborgen weten in Gods liefde. Door Zijn Geest kunnen we met elkaar
van onze protestantse gemeente een inspiratiebron maken voor onze dorpen en omgeving.
Financieel
Om de kerk in Driewegen voor onze dorpen te behouden vragen we u mee te doen
aan actie Kerkbalans. In 2020 hebben we samen € 11.782,50 opgebracht.
Aan de achterzijde van deze brief vindt u de begroting voor 2021.
Bij deze brief is een antwoordkaart bijgevoegd. U kunt hierop aangeven welk bedrag u voor het jaar
2021 in één keer of in termijnen wilt bijdragen aan de kerk. De antwoordkaart kunt u (in de blanco
antwoordenvelop) in de brievenbus doen of sturen naar Tonni Krijger, Paulushoekseweg 5, 4438 NG
Driewegen. Mailen van uw toezegging kan ook: tonnikrijger@zeelandnet.nl
U kunt uw giften overmaken op het bankrekeningnummer van onze gemeente:
NL37RABO 0315 2536 57 ten name van de Protestantse Gemeente DEO te Driewegen onder
vermelding van KERKBALANS 2021. Wij danken u alvast heel hartelijk voor al uw bijdrage!
Met hartelijke groet namens de kerkenraad en het college van kerkrentmeesters van de
Protestantse gemeente Driewegen-Ellewoutsdijk-Ovezande
Jaap de Graaf, voorzitter kerkenraad
Tonni Krijger, voorzitter college van kerkrentmeesters.

BEGROTING 2021

BATEN
Baten onroerende zaken
Rentebaten
Bijdragen levend geld
Subsidies
Tekort

LASTEN
Lasten kerkgebouw
Lasten overige onroerende zaken
Pastoraatkosten
Lasten kerkdiensten
Bijdragen aan andere organen
Vergoedingen
Kosten beheer en administratie
Interest-en bankkosten

€ 32.000
€ 6.700
€ 14.200
€ 4.400
€ 53.000
----------€ 110.300
=======

€ 34.900
€ 11.300
€ 50.300
€ 2.800
€ 3.900
€ 2.100
€ 4.700
€
300
-----------€ 110.300
=======

