
 



Geef Vandaag voor de Kerk van Morgen 
 

Al bijna 2000 jaar neemt de kerk voor velen een 
belangrijke plaats in. In de kerk komen mensen 
samen om hun vreugde en hun verdriet, hun 
verlangen en hun hoop te delen met God en met 
elkaar. De kerk wil niet alleen open staan en er toe 
doen voor haar leden, maar ook voor de mensen om 
haar heen. 

De Dorpskerkgemeenschap van Rheden wil een 
levende, actieve en gastvrije gemeenschap zijn. Zij wil 
van belang zijn voor haar leden en voor de 
dorpsgemeenschap. Op allerlei manieren proberen 

we dit waar te maken. Zo houden wij niet alleen de zondagse kerkdiensten, 
maar organiseren wij ook tal van activiteiten en evenementen voor jong en 
oud door het jaar heen, zoals Bijbelstudieavonden, jeugdsoos, 
meditatieavonden, muzikale vespers, gespreks- en leeskringen, filmavonden 
en thema avonden. Een groot aantal vrijwilligers maakt dit allemaal mogelijk. 

Het is belangrijk dat de kerk zowel nu en in de toekomst haar rol kan blijven 
vervullen en mensen kan bemoedigen en inspireren. Om dit mogelijk te 
maken hebben wij er ook voor gekozen om in 2020 een fulltime predikant 
aan te stellen. Wij zijn dankbaar dat het `kerk zijn’ met uw financiële steun 
tot nu toe steeds is gelukt en hopen dat wij voor het komende jaar ook weer 
op u mogen rekenen. Zonder uw onmisbare steun heeft onze kerk geen 
toekomst. 

Daarom vragen wij u om ook dit jaar 
weer uw bijdrage te schenken aan 
Kerkbalans. Daarmee draagt u bij aan 
een levende, actieve en gastvrije 
kerkgemeenschap in Rheden, nu en in 
de toekomst. 



Begroting Protestantse Gemeente Rheden 

 
Voor 2021 kunnen wij geen sluitende begroting laten zien. De inkomsten 
lopen terug, maar de uitgaven niet. De komende jaren zullen wij de tekorten 
bestrijden uit de bestaande middelen. Dit kunnen we wel een aantal jaren 
volhouden maar niet te lang. Ook daarom is uw steun voor de actie 
Kerkbalans onmisbaar. 
 

 
  



 

 

 


