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Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op onze 
website: www.pgn-nuenen.nl 

De belastingdienst helpt een 
handje mee
De PGN heeft een ANBI-erkenning, wat betekent 
dat uw gift voor Actie Kerkbalans fiscaal aftrek-
baar is, zelfs zonder drempel als u kiest voor een 
periodieke schenking via een schriftelijke overeen-
komst. 
Hierover vindt u meer informatie in Rond de Kerk 
en op onze website.

Nalatenschap

U kunt ook overwegen om de kerk op te nemen 
in uw testament. Uw notaris kan u hier meer 
over vertellen.

Kerkbalans

Protestantse Gemeente Nuenen

2 0 1 9

Wij geloven in de toekomst!

‘Omzien naar Elkaar’ is het 
jaarthema van de Nuenense 
kerken. Het laat zien dat we 
niet alleen maar kerk zijn voor 
onszelf, maar ook voor ons 
dorp en de wereld om ons 
heen. 
Begin 2019 begint ds. Marlies 
Schulz als fulltime predikant 
in onze gemeente. Samen 
met alle vrijwilligers, onze 

kerkelijk werker Pieter Flach en met ds. Bernadette 
van Litsenburg voor tijdelijke extra pastorale 
ondersteuning in 2019, wordt ‘Omzien naar Elkaar’ 
vormgegeven. Want wat zo waardevol voor ons is, 
willen we graag delen met anderen. 

Ook in 2019 willen wij zo kerk zijn in de wereld. Wij 
geloven in deze toekomst. Doet u ook mee met 
Actie Kerkbalans om dit mogelijk te maken? 
Wij rekenen op u!

Digitaal
Dit jaar willen we graag de kerkbalansfolders en 
formulieren zoveel mogelijk digitaal versturen en 
weer retour ontvangen. Dit om ‘bomen’ te sparen, 
maar ook om het werk van onze vrijwilligers te 
verlichten. 
We zouden het fijn vinden als u ook ervoor kiest 
om de uitnodiging voor Actie Kerkbalans binnen-
kort via e-mail te ontvangen en uw toezegging voor 
2019 ook via e-mail te retourneren. 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.



Algemene kosten

Onze kerk is een plek om tot jezelf te komen of 
juist anderen te ontmoeten. Waar je een luiste-
rend oor vindt en bemoedigd wordt, maar ook 
waar je inspiratie opdoet om het goede te zoe-
ken. Waar we samen een gemeenschap zijn en 
geven om anderen, op zondagen en door de 
week. 

De kerk is van waarde, maar wat mag ze 
kosten? Een belangrijke vraag, want al drijft onze 
gemeente voor een groot deel op vrijwilligers, 
het kerkenwerk kost geld. Zo zijn er in de 
eerste plaats de kosten voor de salarissen 
van onze nieuwe predikant ds. Marlies Schulz, 
onze kerkelijk werker Pieter Flach en voor ds. 
Bernadette van Litsenburg, die tijdelijk extra 
pastorale ondersteuning biedt. Maar daarnaast 
zijn er natuurlijk kosten verbonden aan het 
onderhoud en gebruik van de gebouwen en voor 
alle activiteiten.
 
Daarom vragen wij u om uw bijdrage, en als 
het voor u mogelijk is liefst nog iets meer dan 
afgelopen jaar.

Diaconie

Onze diaconie steunt ondermeer de Stichting 
Diaconaal Inloophuis ’t Hemeltje.

Een open gastvrije plek in de stad, een plek waar 
je een ander kunt ontmoeten en waar je mag zijn 
wie je bent. Na zoveel jaren heeft zich ook een 
gemeenschap gevormd van al deze mensen. 

We zijn zes 
middagen in de 
week open en 
op zondag het 
enige inloophuis 
dat open is. In 
de wintermaan-
den is er iedere 
middag een gra-
tis kop warme 
soep. Daarnaast 
is er koffie/thee 
en brood, kun je 
onder de douche 
en kun je je kle-
ren wassen. Het 
geheel wordt 
gedragen door 
vrijwilligers en 

gecoördineerd door twee werkers. De vrijwilligers 
krijgen trainingen en intervisies. Hun opleiding en 
begeleiding is een voorwaarde om als huis open te 
zijn. 

De bijdrage van de Diaconie als één van de 
oprichters blijft essentieel voor dit huis, voor deze 
kwetsbare mensen. 

ZWO

Onze ZWO steunt verschillende projecten in het 
buitenland. Zo ook een mooi project in India: “On-
derwijs voor Dalit kinderen”, waarin Tom Kolsters 
zeer actief is.

“Tijdens mijn reis naar India ontmoet ik Ramani. Ze 
werkt van ‘s ochtends tot ‘s avonds in de visindus-
trie voor niet meer dan drie euro per dag. Waarom? 
Omdat ze haar dochter een kans wil geven op een 
betere toekomst! Ze vertelt dat haar dochter mee-
draait in het onderwijsproject voor Dalitkinderen. 
Ze is blij dat haar kind goede kansen krijgt. ´Wat wil 
je dat ze wordt?´, vraag ik. ´Ze mag elk beroep kie-
zen´, zegt Ramini. Zij blijft werken in de vis, maar 
ik weet dat er een generatie op komst is met meer 
kansen.”

Tom Kolsters, van Kerk in Actie.


