Start Actie Kerkbalans 2021: Geef vandaag voor de kerk van morgen
Heeft u de rode loper voor onze kerk zien liggen? Nee, wij ook niet!
We hadden ons het startmoment zo anders voorgesteld. Het had een grote happening mogen
worden, samen met de andere kerken van Monster. Maar zoals zoveel dingen deze tijd moest het
allemaal een stuk soberder.
We hebben wel het startsein gegeven voor de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Kerkbalans is de grootste
fondsenwerfactie van het land; door het hele land vragen plaatselijke parochies en gemeenten aan
hun leden om een financiële bijdrage over te maken. Deze week valt ook bij u de brief voor
Kerkbalans op de mat. Doet u dit jaar (ook weer) mee?
Zoals gezegd gaan nu veel dingen anders dan anders. Het sociale leven komt soms zelfs helemaal
stil te staan. U zult daarom wel begrijpen dat óók de Actie Kerkbalans dit jaar door het corona-virus
anders zal verlopen dan eerdere jaren.
Maar we willen Kerkbalans juist om die reden nu extra onder de aandacht brengen. De schadelijke
gevolgen van het corona-virus, zoals eenzaamheid, angst en onzekerheid, kunnen worden verzacht
door een goed functionerende kerk. Juist het verbindende aspect van kerk-zijn is in deze tijd heel
hard nodig. Bovendien lopen de vaste kosten van de kerk gewoon door en worden er extra
uitgaven gedaan om contact te houden met gemeenteleden.
Naast doneren kunt u de actie ook ondersteunen door er in uw (digitale) omgeving aandacht voor
te vragen. Bijvoorbeeld door Kerkbalansberichten op onze Facebookpagina
[https://www.facebook.com/KerkTerHeijde] te delen via uw Facebookaccount. Zo laat u weten dat
u het werk van onze gemeente van belang vindt en dat de kerk een financiële bijdrage meer dan
waard is.
De kerk kan in een periode van sociale stilte zorgen voor verbinding en is harder nodig dan ooit.
Maar ook onze kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van u, onze leden. Doe mee aan
Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. In de week van 25 t/m 30 januari
2021 komt een vrijwilliger het formulier bij u ophalen. U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken.
Kijk voor meer informatie op [https://www.kerkterheijdeaanzee.nl]. Via deze weg willen we u
alvast hartelijk bedanken voor uw bijdrage!

En binnen afzienbare tijd, als alle noodzakelijke maatregelen opgeheven zijn, rollen we de
rode loper gewoon wel een keer uit. Natuurlijk om te vieren dat we weer samen mogen
komen!

