Aktie Ledenbijdrage 2017
In 2015 is voor het eerst de Aktie Ledenbijdrage binnen onze Kerk gehouden. Met grote
dankbaarheid is destijds de negatieve financiële situatie omgebogen tot een positief
resultaat. Ook voor het jaar 2016 is er ruimhartig een positieve Ledenbijdrage toegezegd!
Wij zijn zo vrijmoedig ook voor 2017 u weer persoonlijk op te roepen om mee te doen aan
de Aktie Ledenbijdrage 2017, waarvan de opbrengsten volledig ten goede komen aan het
vele goede werk dat vanuit onze Kerk verricht wordt. Zoals bijvoorbeeld de prediking, de
pastorale zorg, het jeugdwerk en het onderhoud aan onze gebouwen.
Afgelopen week is u een brief toegestuurd, waarin u wordt opgeroepen ook in 2017 weer
mee te doen met de Aktie Ledenbijdrage; tevens treft u een richttabel aan van reële
Ledenbijdragen per maand, gebaseerd op netto-maandinkomens.
Ook is bijgesloten het nieuwe formulier, waarop u het bedrag kunt noteren dat u
maandelijks aan onze Kerk wilt schenken.
Betaling van dit bedrag kan op 2 manieren:

u geeft zelf uw bank de opdracht tot een maandelijkse overschrijving

of u verstrekt de penningmeester een automatische incassomachtiging
waarmee het bedrag maandelijks van uw rekening wordt afgeschreven.
Deze laatste mogelijkheid (automatische incassomachtiging) heeft de voorkeur van de
Commissie van Beheer, omdat dit veel administratief werk bespaart en ook voor uzelf is
het gemakkelijker.
Op zondag 6 november a.s. wordt in beide diensten een aparte uitgangscollecte
gehouden ter inzameling van de toezeggingsformulieren. We verzoeken u vriendelijk die
zondag uw toezegging Ledenbijdrage 2017 in bijgevoegde envelop in te leveren.
Uiteraard kunt u het toezeggingsformulier ook per post verzenden middels de
bijgevoegde enveloppe (aan de penningmeester; Eiber 13 9247 GJ URETERP).
We hopen op een mooi resultaat van de Aktie Ledenbijdrage 2017. We vertrouwen erop
dat God ook in financieel opzicht onze gemeente leidt en ons allen bereidwillig maakt
hieraan bij te dragen.
Met broederlijke groet,
namens de Commissie van Beheer
Mets Visser
penningmeester

