
Ik geef om een plek 

waar ik mijn geloof in 

God kan delen

... daarom
geef ik voor
mijn kerk



Geef voor je kerk, geef om je kerk!

Waarom geef je voor de kerk?

Omdat je om de kerk geeft!

Waarom geef je om de kerk?

Omdat God om ons mensen geeft!

Hij geeft om ons. Hij gaf voor ons alles wat Hij had, Zijn eigen Zoon.

Deze geweldige gave is de basis van de kerk. 

Daarop mogen we bouwen.

Daarom dragen we ons steentje bij en geven we voor de kerk.

Een investering voor ons leven!

Ds. B.M. van den Bosch

Predikant van de Hervormde Gemeente Linschoten

Dankzij uw bijdrage kan

de kerk voortbestaan



... Kerk zijn we samen.

In 2019 gaf onze gemeenschap € 92.000 
aan de Actie Kerkbalans. Mede dankzij 
deze opbrengst konden we vorig jaar 
iedere zondag diensten houden, pastorale 
hulp bieden en zorg en ondersteuning 
geven aan mensen in nood, dichtbij en ver 
weg. Daarnaast zijn er speciale diensten 
gehouden rond geboorte, huwelijk en 
overlijden. Ook de catechisatie, 
zondagsschool, kinder- en tienerclubs, 
jeugdvereniging en niet te vergeten de 
tentdagen worden mogelijk gemaakt door 
de Actie Kerkbalans.

Ziet u hoe belangijk de kerk is voor 
mensen van binnnen en buiten de kerk? 
Geef dan via Actie Kerkbalans. Daarom 
vragen we u om ook dit jaar te geven aan 
uw gemeente, zodat we samen kunnen 
blijven bestaan en geven aan anderen.Dit 
kan op bankrekening 
NL60RABO0336301855

Help mee en geef aan uw eigen kerk wat 
u kunt missen.

Omzien naar elkaar 

vind ik belangrijk

... daarom
geef ik voor
mijn kerk



Onze kerk in beeld
Dankzij uw bijdrage ...

[.. kunnen de deuren van de kerk 

iedere zondag open..]

[.. kunnen de kinderen iedere 

week naar de club en 

zondagsschool..]

[.. organiseren we wekelijks 

Bijbelstudies en activiteiten 

voor jong en oud..]

Hervormde Gemeente Linschoten

Kerkplein 1

3461 CL  LINSCHOTEN

www.hervormdlinschoten.nl

IBAN NL60RABO0336301855

t.n.v. Kerkrentmeesters HG Linschoten

 

Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) 
aftrekbaar voor de belasting. Geeft u 
een periodieke gift? Dan kunt u het 
volledige bedrag aftrekken. Zo krijgt u 
van de belastingdienst meer terug.     
U leest hier alles over op 
kerkbalans.nl/geefslim

Geef Slim 

 

               Tentdagen …….


