
HERVORMDE GEMEENTE BRAKEL

Brakel, mei 2020

Beste gemeenteleden,

De actie Vrijwillige Bijdrage gaat weer van start! 

Het thema van de gemeenteavond eerder dit jaar was: “De kerk, dat ben jij!”. 
En dat geldt nu meer dan ooit; samen kunnen wij als kerk van betekenis zijn voor elkaar en voor ons dorp. 
Kerk zijn betekent immers omzien naar elkaar, maar ook zorgen voor het voortbestaan van onze kerk als 
geloofsgemeenschap. 
Zodat we ook kunnen zeggen: “ De kerk, dat zijn wij! “

Ook al staan de activiteiten momenteel helaas op een laag pitje, veel vaste lasten lopen gewoon door en 
er is geen overheidsloket waar we als kerk zouden kunnen aankloppen. Toch hopen we spoedig weer als 
gemeente samen te kunnen komen, en dan moet alles nog steeds in orde en onderhouden zijn.

Vorig jaar hebben we aangegeven dat als iedereen ( groot en klein ) mee zou doen er totaal
€ 155,-  per lid per jaar binnen zou moeten komen om de begroting sluitend te krijgen.
Als kerkenraad waren we blij verrast dat de VWB-2019 t.o.v. die van 2018 met 11 % was toegenomen: 
fantastisch!

Omdat dit jaar echter andere inkomsten sterk zullen achterblijven, zoals verhuur van De Terp, de huisjes 
voor onderhoud en misschien zelfs de hele rommelmarkt(?), hebben we uw bijdrage nu des te harder nodig. 
Ook vragen we degenen die gewend waren om hun bijdrage contant in de envelop mee te geven, dit nu op 
onderstaand rekeningnummer over te maken.

In voorgaande jaren waren we gewend dat door de ophalers de antwoordenvelop met uw toezegging werd 
opgehaald, wat altijd goed werkte als reminder. Maar zoals u begrijpt gaat dat dit jaar helaas niet lukken. 
Dus we vragen u nu om ook zonder deze herinnering, uw verantwoordelijkheid te nemen om onze kerk 
financieel gezond te houden!

Mogen we op u rekenen? Uiteraard, vooral gezien de huidige crisis, geheel naar draagkracht!

Hartelijk dank!,

Uw kerkrentmeesters,
Bert Baan 
Anton Pelle
Simon de Haan

Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL 44 RABO 0310326028 t.n.v. Kerkrentmeesters Herv. Gem. Brakel. 
Meer informatie over de financiën kunt u vinden op www.hervormdbrakel.nl


