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Wilt u meer weten?
Wijkgemeente Schiebroek, 
De Goede Herderkerk
Kastanjeplein 28, 3053 CD Rotterdam

Over de actie Kerkbalans:
Adrian de Bruijn Tel. (010) 4186890 
Yvonne Rosbach  Tel. (010) 4184786
kerkbalans@goedeherderkerk-schiebroek.nl

Voor algemene informatie:
info@goedeherderkerk-schiebroek.nl
www.goedeherderkerk-schiebroek.nl
www.hartenzielschiebroek.nl

Voor hulp en ondersteuning:
Pastoraal meldpunt: 06 2425 9234
Protestantse gemeente 
Rotterdam-Noordrand
Kerkelijk bureau
Kerkdreef 2, 3054 GS Rotterdam
Tel. (010) 4187800
info@rotterdamnoordrand.nl
www.rotterdamnoordrand.nl

Bankrekeningnummer:
NL67 RABO 0373 7223 89
t.n.v. Protestantse gemeente 
Rotterdam-Noordrand  

De kerk is van vandaag 
én van morgen

Ook in 2023 willen we er zijn voor 
iedereen die de kerk nodig heeft, op 
wat voor manier dan ook. Uw en jouw 
financiële bijdrage is van groot belang 
om de boodschap van de kerk en de 
activiteiten van onze gemeente voort 
te kunnen zetten

Helpt u/help jij mee?
Heeft u/heb jij niet eerder financieel 
bijgedragen, zou u/jij dat dan willen 
overwegen? We zijn blij met iedere 
bijdrage.

Een gift aan Kerkbalans kan (deels) 
aftrekbaar zijn voor de inkomsten-
belasting.
Meer informatie hierover is te vinden 
op www.belastingdienst.nl 
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Recent is het project “beeld en geluid” 
operationeel geworden. Gemeenteleden 
die moeite hebben de kerkdiensten fysiek 
bij te wonen vanwege Corona of an-
derszins kunnen nu thuis naar de dienst 
luisteren en tevens meekijken. We hopen 
uiteraard niet dat trouwe kerkgangers nu 
gemakshalve maar thuis blijven. Dat is 
niet de bedoeling. Want de inspiratie en 
de rust die je tijdens de Eredienst opdoet 
beleef je gezamenlijk het meest intens. 
Met elkaar een gesprekje boven de koffi e 
na de dienst hoort daar natuurlijk ook bij.

In de wijkgemeente Schiebroek is 
naast het geestelijke ook plaats 
voor ontmoeting en goede gesprek-
ken. Onze wijkgemeente biedt dit 
voor alle leeftijden door kerkdien-
sten, maar ook door pastoraat, 
gespreksgroepen, kinder- en tiener-
kerk, een catecheseweekend, samen 
aan tafel en nog veel meer. 

In het komende jaar willen we de 
activiteiten in en vanuit ons kerk-
gebouw voortzetten. Daarvoor is 
geld nodig. Kerken krijgen geen 
overheidssubsidie. De kerk bestaat 
dankzij de fi nanciële steun van 
haar leden en andere betrokkenen, 
van mensen zoals u en jij. Aan hen 
wordt jaarlijks in januari om een 
fi nanciële bijdrage gevraagd. Dit 
noemen we Actie Kerkbalans.

Uw gift is het waard!
Waar geeft u aan? U draagt eraan bij dat in onze ge-
meente wekelijks erediensten kunnen plaatsvinden en 
allerlei andere activiteiten voor en met de wijk. In het 
programma “Hart & Ziel” worden culturele en muzika-
le ontmoetingen met wijkgenoten georganiseerd. Met 
een spetterende kerstinstuif als eerste mijlpaal.

Daarnaast zullen er investeringen gedaan worden in 
ons kerkgebouw. Sterk stijgende energiekosten drukt 
zwaar op het budget. Isolatie van het dak en aanleg 
van zonnepanelen is des te belangrijker.
Het kinder- en jongerenwerk willen we ook komend 
jaar weer onderstrepen met inspirerende projecten. 
Investeren in kinderen en jongeren is zo belangrijk.En 
heel concreet 
zijn onze 
acties voor de 
voedselbank, 
actie vakantie-
tas, voedsel-
pakketten en 
dergelijke.

Al 2000 jaar is de kerk voor ontelbaar veel gelo-
vigen van grote betekenis. In de kerk ontmoeten 
we God en elkaar. Het is een waardevolle plek 
waar we samen God zoeken, rust en bezinning 
vinden. Een geloofsgemeenschap die naar elkaar 
omziet én het leven met elkaar deelt.

Na een moeilijke periode vanwege Corona staan 
de deuren van onze kerk weer open. Mét een 
nieuwe dominee, die behalve zijn gezin ook een 
nieuwe kindervriend meebracht, Anton de ver-
halenraaf. En niet alleen die dominee, maar ook 
Anton kreeg een eigen ruimte in onze kerk.
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