
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. Ook bij ons in Huizen. Geef voor
je kerk. Zodat jouw kerk kan geven aan anderen.

Onze kerk in beeld

Dankzij uw bijdrage …

Protestantse Gemeente te Huizen
www.protestantshuizen.nl

Bankrekeningnummer voor uw
vrijwillige bijdrage:
IBAN:  NL59 INGB 0004 7058 83
t.n.v.: Protestantse Gemeente Huizen

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. 

U leest hier alles over op 

kerkbalans.nl

De 
Protestantse 

Gemeente

in Huizen, 

onze kerk

Schonken we dit jaar  
héél veel kopjes koffie.

Konden we een heleboel mensen 
pastoraal ondersteunen.

Hielden we het warm en konden  
we onze stookkosten betalen.



Een plek om tot jezelf te komen

of juist anderen te ontmoeten.

Waar je een luisterend oor vindt

en stilte om te bezinnen.

Een plek om te vieren en te geloven.

Waar je bemoedigd en geïnspireerd raakt.

Waar mensen voor je bidden

en klaar staan met praktische steun,

of je nu lid bent of niet.

Waar we samen een gemeenschap

zijn en geven aan anderen.

Dankzij uw bijdrage kan

de kerk voortbestaan

Kerk zijn we samen

Wat betekent de kerk voor u?

Misschien is het de plek waar u wordt getroost als er verdriet is. Of juist 

de gemeenschap waar gelachen wordt als er wat te vieren valt. Waar de 

leden worden bevraagd  op hun motieven. Waar ze geïnspireerd worden 

voor anderen het goede te zoeken. Een plek waar God wordt gezocht of 

gevonden. Een kerk is een onmisbare pijler van de samenleving.

Als lid bent u onderdeel van die wereldwijde, veelzijdige en veelkleurige 

gemeenschap. Met elkaar houden we de kerk in stand. We steunen elkaar 

op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar 

klaar op een doodgewone doordeweekse dag. Voor veel mensen zijn die 

momenten goud waard.

We kunnen die momenten echter niet verzilveren zonder uw steun.

Daarom is er Kerkbalans.

“Ik geef 
dit jaar aan 

Actie Kerkbalans 
omdat 

ik blij ben met 
mijn kerk 

en alle 
vrijwilligers.”
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