
GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN 

Piershil, januari 2023

Geacht gemeentelid,

De kerk. Wat betekent het voor u? Is het een plek waar u God vindt, kunt praten over geloof en twijfel? Een
plek waar u gelijkgestemden ontmoet, uw zorgen kunt delen of naar anderen omkijkt? Waar u in deze
bijzondere tijden wel tijd vindt om te bidden en te bezinnen, en kunt groeien in geloof? Of vooral een
moment in de week waar u even kunt uitstijgen boven de waan van de dag? 

De waarde van de kerk is voor iedereen weer anders. Maar feit is dat onze kerk voor veel mensen van grote
betekenis is! De momenten in de week waarop we bijvoorbeeld samenkomen om te zingen en muziek te
maken, het geloof met elkaar delen en tot rust te komen, is voor velen van ons niet weg te denken. Tegelijk
is het een plek van waaruit we zorgen voor de mensen om ons heen. We zijn dankbaar dat we zo met
elkaar van betekenis mogen zijn voor elkaar en voor de samenleving.

Het afgelopen jaar mochten we verder bouwen aan een gemeenschap die omziet naar elkaar en klaarstaat
voor mensen om ons heen die onze steun hard nodig hebben. Zo komen we niet alleen samen in ons
prachtig historische kerkgebouw in het centrum van ons mooie dorp Piershil, maar zorgen we onder andere
ook voor inzameling en verkoop van tweedehandsgoederen via ‘De Loods’, verzorgen we maaltijden voor
eenzamen en alleenstaanden en ondersteunen we mensen in de knel  met de voedselkast ‘Cibus’.  Ook
zoeken we mensen thuis, in het zieken- of verpleeghuis of elders op. Zo houden we door de tijd heen als
levende bakens van hoop en als tekenen van licht met elkaar de vlam brandende. 

Het goede verhaal mag naar de mens gesproken ook in 2023 een sprankelend en hoopvol vervolg krijgen. 
U / jij wordt van harte uitgenodigd daar aan mee te doen, te komen naar onze bijeenkomsten, deel te
nemen aan activiteiten en suggesties te doen en inspraak te hebben hoe het allemaal nog beter kan. U bent
daarvoor van harte welkom en uitgenodigd, voor het  eerst  of  opnieuw, regelmatig of  incidenteel,  het
maakt echt niet uit. Doe mee, denk mee en bouw mee. Als u behoefte hebt aan een goed gesprek of aan
bezoek, laat het ons vooral weten. 

Ook in 2023 willen we het samen kerk-zijn vorm en inhoud geven. Uw deelname
en steun zijn daarbij van onschatbare waarde. Met deze brief doen we zoals we
ieder jaar gewoon zijn een dringend beroep op u voor een financiële bijdrage.



Daarom doen wij als Hervormde Gemeente in Piershil opnieuw mee aan de landelijke Actie Kerkbalans.
 
Geven naar draagkracht.

De begroting gaat uit van een benodigd bedrag van ongeveer € 113.000,--. Dit betekent ongeveer € 300,--
per  jaar  oftewel  €  25  per  maand per  lid.  Dat  zou  een  indicatie  zijn  voor  een  minimum bijdrage.  Wij
begrijpen dat niet iedereen dit bedrag kan dragen. Wij hopen dat u in de gelukkige omstandigheid bent, dat
u dit wel kunt of zelfs meer kunt geven ter compensatie voor mensen die dit niet kunnen.  Wij hopen in elk
geval dat u in staat en bereid bent iets meer te geven dan vorig jaar aan de voor de kerk de belangrijkste
financiële actie van het jaar. Als dat onverhoopt niet lukt, uiteraard geen probleem. U kunt dan wellicht
meedoen aan activiteiten als vrijwilliger. Vele handen maken licht werk. 
En mocht u niet kunnen geven omdat u problemen hebt, neem contact met ons op. Wellicht kunnen wij
dan ook als kerk iets voor u betekenen in woord en daad. 

Vindt u het belangrijk dat de kerk blijft bestaan? Ook wanneer u er niet meer bent? Dan is het misschien
een mooi idee om er eens over na te denken of u wilt nalaten aan de kerk. Een bijzondere manier om te
geven voor de kerk van morgen! In de afgelopen jaren mochten wij  ook zo nu en dan wat legaten of
bijzondere giften na overlijden ontvangen. Wij zijn blij en dankbaar dat mensen ons als kerk ook dan niet
vergeten. Er kan fiscaal gunstig worden nagelaten of geschonken. Mocht u daar vragen over hebben of
eens over van gedachten willen wisselen, neem dan gerust contact met ons op (bijvoorbeeld via e-mail naar
kerkrentmeesters@hervormdpiershil.nl).  
Wij zijn als onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland een Algemeen Nut Beogende Instelling. Meer
informatie over onze gemeente kunt u vinden op www.hervormdpiershil.nl. 

Geef voor de kerk van morgen!

Vul het toezeggingsformulier bij deze brief vandaag nog in en stuur hem via de retourenvelop naar ons
terug (vergeet niet een postzegel te plakken en de envelop te adresseren aan Herv. Gemeente Piershil,
Postbus  3719,  3265  ZG  Piershil  !)  of  geef  hem  af  aan  een  kerkenraadslid  of  kerkrentmeester.   Veel
makkelijker  voor  u  en  voor  ons  is  het  als  u   uw  toezegging  online  invult  op  onze  website
www.hervormdpiershil.nl/kb2023.  Dit  is  niet  alleen  sneller,  maar  spaart  ook  kosten.  Zie  voor  meer
informatie  www.hervormdpiershil.nl/kerkbalans. 
Op voorhand danken wij u heel hartelijk voor uw bijdrage!

Met vriendelijke groet,

Het college van kerkrentmeesters te Piershil,
Wim van Gijzen, Wouter Nieuwenhuizen,  Peter de Lange.
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