
 

 

 
 
 

 
 
   
 

Van 16 januari tot en met 30 januari 2021 wordt de actie Kerkbalans weer gehouden. 
 
In verband met corona hebben we gekozen om zoveel mogelijk mensen per mail te 
benaderen en vragen om het toezeggingsformulier in te vullen en te versturen. 
 
Er worden 544 mensen per mail benaderd en 186 mensen krijgen de envelop overhandigd 
of in de brievenbus. 
 
U vindt hier de begeleidende brief die de mensen ontvangen die de envelop thuis bezorgd 
krijgen. 
De mensen die per mail gevraagd wordt om het toezeggingsformulier in te vullen hebben 
de andere toelichting gekregen. 
 
Mogen wij weer op uw toezegging rekenen? 
College van Kerkrentmeesters 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  Borger, januari 2021 
Betreft: Vaste vrijwillige bijdrage  
 
     Actie Kerkbalans 2021: “Geef vandaag voor de kerk van morgen” 
 
Aan de leden van de Protestantse Gemeente te Borger, 
 
“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. 
 
Meer dan ooit missen we 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, maar ook je levenservaringen, te delen.  
Met elkaar. Dat geeft een bijzondere band. 
 
Kerkbalans vraagt u om te investeren in een levende kerk tijdens en na corona. 
Omdat we mensen zijn, mensen die elkaar opzoeken in lastige, maar ook in mooie 
tijden. 
 
Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat? 
Geef dan vandaag voor de kerk van morgen. 
Wij hopen van harte dat u de kerk wilt blijven steunen en graag willen we u vragen 
of u uw bijdrage voor dit jaar zou willen verhogen. Op onze website en in de 
samenspraak leest u meer over wat wij doen en over de mensen die erbij betrokken 
zijn.  
 
Graag maken wij u erop attent dat ook voor onze gemeente het afgelopen jaar 
financieel gezien een zwaar jaar was en dat we verwachten dat dit volgend jaar niet 
anders zal zijn. Financieel zijn we afhankelijk van neveninkomsten die juist nu 
wegvallen terwijl de meeste kosten gelijk blijven of zelfs stijgen. Om die reden 
zouden wij – wanneer het binnen uw mogelijkheden ligt – een verhoging van uw 
bijdrage bijzonder waarderen. 
 
 
Peter Hoving    Reint Jan Vos 
Voorzitter Kerkenraad   voorzitter College van Kerkrentmeesters 



 

 

 
 
Onderstaand bericht hebben de mensen gekregen die via de 
mail hun toezeggingsbrief hebben ontvangen 
 

Geachte Heer/mevrouw 
  

Actie Kerkbalans 2021: "Geef vandaag voor de kerk van morgen” 
 

In verband met het corona virus vragen wij u om uw toezegging zoveel mogelijk 
digitaal door te geven. 
  
Bij deze wordt u daarom uitgenodigd tot het invullen van het digitale 
toezeggingsformulier voor actie: Kerkelijke Bijdrage voor het jaar: 2021. 
 
Er staat een link om naar het formulier te gaan: in de mail staat de link hier. 

  
Als u deze link heeft aangeklikt komt u op het toezeggingsformulier, dit formulier 
betreft 2 pagina’s. Op de 1e pagina vult u onder bedrag het nieuwe jaarbedrag in en 
bij onder betaalwijze de gewenste betaling. (in de maand januari vind er geen 
incasso etc. plaats). Daarna klikt u linksonder op volgende, op deze pagina 
controleert u de betaalwijze en zet u een vinkje in onder bevestiging toezegging en 
klikt u op opslaan en versturen. 

 
Meer dan ooit missen we de warmte van andere mensen om ons heen: de 
handdruk bij een ontmoeting, een spontane knuffel, dat klopje op de schouder. 
En de kerk is daarbij voor veel mensen niet weg te denken: samen komen om je 
geloof in God, maar ook je levenservaringen, te delen. 
Kerkbalans vraagt om te investeren in een levende kerk tijdens en na corona. 
Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat? 
Geef dan vandaag voor de kerk van morgen. 

  
Wij hopen van harte dat u de kerk wilt blijven steunen en graag willen we u vragen 
of u bijdrage voor dit jaar zou willen verhogen. 
Op de website en in de samenspraak leest u meer over wat we doen en over de 
mensen die hier bij betrokken zijn. 

  
Voor vragen en of opmerkingen kunt u contact opnemen met Sjoerd Elsinga, tel; 
0599-235798 of per mail. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het College van Kerkrentmeesters 


