
Geacht gemeentelid,

We mogen opnieuw de Heere dankbaar zijn dat Hij Zijn kerk ook in ons dorp nog steeds in stand houdt.  In 
bijgaande nieuwsbrief worden de �nanciële overzichten van de kerkrentmeesters en diaconie aan u bekend 
gemaakt. Indien u inzicht wenst in de uitgebreide jaarrekening kunt u deze opvragen bij de penningmeester. 
Evenals vorig jaar ontvangt u hierbij tevens weer de jaaroverzichten voor zover deze niet op de website van 
de kerk zijn te vinden. Mocht u geen internet hebben en wilt u toch een blad met contactgegevens 
ontvangen, laat het dan even weten via de secretaris (662066).

Voor wat betreft  het college van kerkrentmeesters is de maand mei ook altijd het moment om u om een 
vrijwillige bijdrage te vragen. Naast de (digitale) collectes die gehouden worden tijdens de kerkdiensten zijn 
deze bijdragen de belangrijkste inkomsten die de kerkrentmeesters binnen krijgen. De kerkrentmeesters 
hebben op basis van het historisch geefpatroon een sluitende begroting aangeboden voor 2022. Daarbij is 
het uitgangpunt gehanteerd dat de opbrengsten uit collectes en vrijwillige bijdrage met 5% zullen moeten 
stijgen om de permanent lager inkomsten uit onroerende zaken (bu�et Hervormd Centrum) op te vangen. 
Deze inkomsten zijn lager als gevolg van meer eigen gebruik van de zalen. 

Ook dit jaar vragen wij u weer de bijdrage voor de solidariteitskas ad € 10 per belijdend lid te geven via de 
actie vrijwillige bijdrage. Per belijdend lid wordt € 5 afgedragen aan de PKN om gemeenten die dit nodig 
hebben �nancieel te kunnen steunen en komt € 5 ten gunste van onze eigen gemeente.

Evenals vorig jaar halen wij de antwoordformulieren ook dit jaar niet bij u op. 
In plaats daarvan zijn er twee opties:

1. Inleveren via de website www.hervormdgrootammers.nl. Op de website is een pagina voor de actie
         ‘Vrijwillige bijdrage’ aangemaakt. Hier kunt u het antwoordformulier online invullen en inleveren.

2. Inleveren of opsturen naar het volgende adres: 
     Secretaris college van kerkrentmeesters, Marijkestraat 29, 2964 CG , Groot-Ammers

Wij verzoeken u om de antwoordenveloppe alleen te gebruiken voor het inleveren van het antwoordstrookje 
en NIET voor contante giften. Via de pagina actie ‘Vrijwillige bijdrage’ op de website kunt u indien u dit wenst 
ook een éénmalige anonieme  gift geven in plaats van een contante gift.

Bij voorbaat danken wij u hartelijk voor uw gift en bidden dat de giften gebruikt mogen worden tot instand-
houding van het kerkenwerk binnen onze gemeente.

Met hartelijke groeten,

Kerkenraad en College van Kerkrentmeesters 
Hervormde Gemeente Groot-Ammers

Indien u een gift geeft via de website dan loopt dit via de Stichting Kerkelijk Geldbeheer. 
*) Bij een anonieme gift ontvangt het college van kerkrentmeesters van deze Stichting geen informatie over de gever.
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