Wat we in 2020 onder andere
met uw toezegging gaan doen
Nieuwe vorm van pastoraat verder
definitief invoeren. En verder:
• behoud van ons cultureel erfgoed: het fundament onder
de preekstoel en tussen de triomfbogen verbeteren we
voor meer stabiliteit
• verruiming van het zicht op het liturgisch centrum
met lcd schermen en camera’s
• verbetering van de kwaliteit van kerkdienst-uitzendingen
door te investeren in betere beeld- en opnameapparatuur
• vervanging cv-ketels

Ja, ik geef voor mijn kerk
in 2020

Omzien naar elkaar vind ik
belangrijk en mag mij wat
kosten

Omdat,

• Ik betrokken ben bij de protestantse gemeente
• Er een plek moet zijn waar ik mijn geloof in God
kan delen
• Ik mijn bijdrage wil leveren aan omzien naar elkaar

Protestantse Gemeente Borne
College van kerkrentmeesters

Email: penningmeester-cvk@pgborne.nl

...dáárom
geef ik voor
mijn kerk!

Wat betekent de kerk
in Borne voor ú:

Wat doen we allemaal
binnen de kerk?

Waar is uw geld voor een
groot deel aan besteed in 2019?

Een kleine opsomming uit vele
uitingen van gemeenteleden:

Een kleine greep:

Onder andere:

• Omzien naar elkaar binnen en buiten de kerkelijke
gemeente
• Saamhorigheid en betrokkenheid: veel groepen in
de gemeente van jong tot oud met elk hun eigen
betrokkenheid                                                                                                                                   
• Er is ruimte voor ieders inbreng
• Meedenken in en meewerken aan maatschappelijke
betrokkenheid
• Wij zijn een hopende, inspirerende, getuigende en
dienstverlenende gemeenschap

•
•
•
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•

• Maatschappelijke betrokkenheid voor de gehele gemeente
Borne door participatie in  
“de zoektocht naar passie en
inspiratie”

“Ja, ik geef voor
mijn kerk in 2020”

Kerkdiensten houden
Omzien naar elkaar
Zorgen voor mensen in nood
Zorgen voor jeugd en ouderen
Gespreksgroepen
Catechese

• Behoud cultureel erfgoed door
restauratie muurschilderingen
en onderhoud gebouwen

Op deze manier kerk zijn kost veel
energie en moeite. Om alle taken
uit te kunnen voeren hebben we
uw bijdrage hard nodig.

• Ontwikkeling in nieuwe vormen
van “omzien en pastoraat”
hetgeen geleid heeft tot de
opzet van buurtkringen.
• Binnen onze protestantse
gemeente zetten heel veel
mensen zich vrijwillig in,
maar aan de professionele
ondersteuning en invulling
wordt het grootste deel van
het geld besteed.

“Geef Slim”
Uw bijdrage aan Kerkbalans
is (deels) aftrekbaar voor de
belasting.
Doet u een periodieke gift?
Dan kunt u het volledige bedrag
aftrekken. Zo krijgt u van de
belastingdienst meer terug.
U leest hier alles over op;
www.kerkbalans.nl/geefslim

“Investeren in geloof,
hoop en liefde”

