Jaarlijks halen 40.000 vrijwilligers in 2000 kerken in Nederland
geld op voor hun plaatselijke kerk. Om kerken actief te laten zijn.
Waar iedereen altijd terecht kan. Geef voor je kerk. Zodat jouw
kerk kan geven aan anderen.

Kerk daar sta je
Met je deuren open
wagenwijd
Voor wie trouwen,
dopen, vieren, rouwen
Voor wie maar wil
rd dat verheft
luisteren naar een woo
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aatje verlegen
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Kerk blijf daar staan
Ik geef om
de plek die je biedt
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Dankzij uw bijdrage ka
de kerk voortbestaan

Kerk zijn we samen.
"Als ik iets te vieren heb, komt mijn kerk naar het feest.
Als ik geen woorden heb, bidt mijn kerk.
Als ik hulp nodig heb, staat mijn kerk op de stoep.
Mijn kerk en ik hebben elkaar nodig."
Beste leden van de Protestantse Gemeente Uden-Veghel,
Kerk zijn we samen. In 2018 gaf onze Protestantse Gemeente Uden-Veghel
ruim € 78.000 aan de Actie Kerkbalans. Mede dankzij deze opbrengst konden
we dit jaar weer de gebouwen onderhouden, de diaconie van middelen
voorzien om mensen in nood (binnen en buiten de gemeente) te helpen,
leuke activiteiten organiseren voor de jeugd, belangstelling tonen middels
telefoon en kaarten en zijn er weer vele pastorale bezoekjes afgelegd.
Ziet u ook hoe belangrijk de kerk is voor mensen van binnen en buiten de
gemeente? Daarom vragen we u om ook dit jaar te geven aan uw
Protestantse Gemeente Uden-Veghel. Het streven is om in 2019 minimaal
hetzelfde bedrag op te halen. Zodat we samen kunnen blijven bestaan en
geven aan anderen. Dat kan met bijgevoegde antwoordstrook.

"Ik ben blij dat de kerk er is,
en daarom
geef ik aan mijn kerk."

Onze kerk in beeld
Dankzij uw bijdrage ...

.. konden we ook dit jaar veel

.. heeft de jeugd een high-tea

.. hebben we in Veghel een

mensen

georganiseerd met de

prachtig smeedijzeren hek

pastoraal ondersteunen ..

doopouders ..

geplaatst ..

Geef Slim
Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels)
aftrekbaar voor de belasting. Geeft u
een periodieke gift? Dan kunt u het
volledige bedrag aftrekken. Zo krijgt u
van de belastingdienst meer terug. Ons
ANBI nr. is RSIN 820 959 650.
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