
Daarom geef ik voor mijn kerk
Waar de Geest van God aan het 
werk is, daar gebeurt iets. Daar 
komen mensen uit hun isolement 
en openen zich voor een ander. 
Dat onze wijkgemeente daar volop 
ruimte voor biedt zonder te oordelen 
werd door velen genoemd als be-
langrijke “parel” in het project “wij 
zijn van waarde”. 
Zichtbare uitingen zijn bijvoorbeeld 
het jaarlijkse gemeente-uitje, Samen 
aan Tafel, boodschappenpakketten 
uitdelen in de wijk, verzorgen van 
kinderkamp en catecheseweekend. 
Al dit werk moet ook in 2018 blijven voortbestaan. Geïnspireerd 
door Woord, muziek en samenzijn in jouw eigen kerk. De deur 
van de Goede Herderkerk (Kastanjeplein 28) staat elke week voor 
iedereen open!

Ik geef mijn kerk door
“Ik geef voor mijn kerk, omdat de kerkelijke gemeente belangrijk 
voor mij is. Het is de plek waar je wekelijks wordt toegerust en ge-
inspireerd door Gods woord en de uitleg daarvan. Samen te kunnen 
zingen, bidden, naar elkaar omzien en delen in het geloof, is een 
voorrecht. Ook voor mijn kinderen vind ik het belangrijk om te laten 

zien dat zij deel 
uit maken van 
Gods gezin en 
dat zie je toch het 
beste in de kerk. 
Door de gemeen-
te leren zij Jezus 
beter kennen.”  

Ik geef aan de Goede Herderkerk
“Omdat dat de plek is waar we samen geloven. 
Samen plaatsen we ons voor de Allerhoogste, samen horen we de 
verkondiging, we bidden samen, we gedenken samen, we zingen 
samen. 
Ik ervaar dat als een ongehoorde rijkdom.

Als we samen willen komen, 
kunnen we niet zonder plaats 
waar dat gebeurt: de Goede 
Herderkerk (met zijn schit-
terende orgel). En we willen 
ook niet zonder mensen die 
de vieringen mogelijk maken: 
dominee, koster, organist.
Maar: geen geld, geen Zwit-
sers…
Omdat ik wil dat de rijkdom 
van het samen geloven in 
stand blijft, daarom geef  ik.”

Ik geef voor mijn kerk
“Ik geef aan Kerkbalans opdat Gods Woord doorgang kan vinden. 
Hij wil ons gebruiken in zijn dienst. Wij mogen als een deel van zijn 
gemeente een klein schakeltje van Gods heilsplan zijn. Daarom is 
Kerkbalans noodzakelijk”. 

Mijn kerk geeft
“Wat ik belangrijk vind voor de actie kerkbalans is dat er geld 
wordt gegeven voor pastoraat (predikant) en activiteiten voor jong 
en oud. Ik denk daarbij aan jeugdkamp, catechese + weekend, 
startzondag,  eventueel afsluiting van het seizoen, koffiedrinken, 
dagje uit en ontmoeting voor ouderen etc.
Uiteraard hoort daar ook een onderkomen (kerk) bij.”  

Ik geef om mijn kerk
“Eigenlijk ben ik niet gelovig, maar ga ik wel regelmatig met mijn 
vrouw mee. Ik denk dat de kerk als gemeenschap de wijk echt 
verrijkt. Ik ga graag om met de mensen en probeer ook de kerk 
te helpen. Zo heb ik met een aantal mensen bekeken hoe we het 
kerkgebouw energiezuiniger kunnen maken. Daarmee houden we 
de energiekosten zo laag mogelijk.” 
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Geef ook aan de Goede Herderkerk …

Van zaterdag 20 januari tot zaterdag 3 fe-
bruari halen 40.000 vrijwilligers in 2000 ker-
ken geld voor hun plaatselijke kerk op. Veel 
geld, dat hard nodig is. Om kerken actie-
ve geloofsgemeenschappen te laten zijn. 
Waar gemeenteleden elkaar ontmoeten in 
de zondagse viering en bemoediging en in-
spiratie ervaren door de verkondiging van 
het goede nieuws van de Bijbel. Om ker-
ken geloofsgemeenschappen te laten zijn 
waar doop en avondmaal worden bediend 
en waar iedereen altijd – of je nu lid bent of 
niet - terecht kan voor praktische steun of 
een luisterend oor. 

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.

Onze stookkosten betalen en 
het  warm houden

Samen met elkaar een actieve 
gemeente zijn

Een nieuwe foyer en mooie keuken 
realiseren

Doe mee met Kerkbalans 
en geef aan je kerk
Kerk zijn we samen. In 2017 gaf onze wijkgemeente 
bijna € 100.000 aan de Actie Kerkbalans. Mede dankzij 
deze opbrengst konden we daarvan onder andere:

Voor mensen van binnen en buiten de wijkge-
meente is de kerk van belang. Ook dit jaar hebben 
we veel geld nodig om onze kerk open te houden 
en ondersteuning te bieden aan allen die dat 
nodig hebben. 
Help mee en geef aan je eigen Protestantse 
wijkgemeente Schiebroek wat je kan missen. 
Zodat jouw kerk kan blijven bestaan en geven aan 
anderen. Vul het toezeggingsformulier in of maak 
direct een bijdrage over via onze “kerkwinkel”.
Je bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar 
voor de belasting. Kies je voor een periodieke gift? 
Dan kun je het volledige bedrag aftrekken. Zo krijg 
je van de belastingdienst meer terug. Je leest hier 
alles over op www.goedeherderkerk-schiebroek.nl 
of vraag het de kerkrentmeesters.
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