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brandend 

 
 

“Wij geven aan Kerkbalans, 
omdat alleen een levende, 

betrokken kerkgemeenschap 
de boodschap van liefde en 

licht kan verspreiden, juist in 
deze tijd.” 

Eugenie en Wim Heitman, 
gemeenteleden 

 
“Ik geef aan Actie Kerkbalans, 
om met meer inkomsten meer 

te kunnen doen voor de 
kerkgemeenschap en de 

dorpsgemeenschap.” 
Annette Niemeijer, gemeentelid 

 
“Een goed vuur te laten 

branden vraagt om verbinding. 
Door bij elkaar te komen, 

verwarm je elkaar en blijft het 
vuur branden, dus vragen we u 

ruimhartig te geven.” 
Rik Niemeijer, 

lid werkgroep Actie Kerkbalans 

 
 Als kerkgemeenschap konden we het 

afgelopen jaar gelukkig weer volop actief 
zijn. Dit willen we het komende jaar graag 
ook zijn. In ons jaarprogramma staan naast 
de zondagse kerkdiensten weer tal van 
activiteiten gepland, zoals gesprekskringen, 
themawandelingen, filmavonden, thema-
avonden, culturele en creatieve activiteiten 
en andere activiteiten gericht op 
verschillende doelgroepen, jong en oud. 

Ook de pastorale zorg, het omzien naar 
elkaar heeft een belangrijke plaats binnen 
onze kerkgemeenschap. 

De kosten voor het onderhoud, de 
verwarming en de verlichting van de 
Dorpskerk en het Jonkvrouwe 
Brantsencentrum zijn in de huidige tijd ook 
een grote zorg. 

Om dit alles mogelijk te maken en het 
vuur brandend te houden willen wij u 
vragen ook dit jaar weer mee te doen met 
de Actie Kerkbalans en daarmee het werk 
van de kerkgemeenschap ruimhartig te 
steunen. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Een plek voor iedereen 

Is je geloof vrijzinnig of orthodox, ben je 
zoekende of zit je vol twijfel? In de kerk 
ben je welkom en bieden we ruimte 
voor jouw verhaal met God. 

Inspiratie en bezining 
De kerk biedt ruimte om tot jezelf te 
komen, even afstand te nemen van 
de dagelijkse bezigheden en je mee 
te laten nemen in de oude verhalen 
van God en mensen. Elke week 
komen wij samen om ons geloof te 
vieren en te delen met elkaar. 

Een betrokken kerk 
We willen als kerk midden in de 
samenleving staan en opkomen voor 
de zwakkeren en onderdrukten, 
dichtbij en ver weg. 

Zorgzame gemeenschap 
Kerk zijn we samen. We kijken naar 
elkaar om en zorgen voor elkaar. 
Even die bemoedigende 
schouderklop, dat luisterende oor en 
een helpende hand wanneer het 
nodig is. En we delen ook in elkaars 
vreugde. Dat is het kloppende hart 
van kerk-zijn. 
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College van Kerkrentmeesters 
Protestantse Kerkgemeenschap Rheden 
Dorpsstraat 70 
6991 HH Rheden 
e-mail: cvk@dorpskerkrheden.nl 
 
www.dorpskerkrheden.nl 

 

 

 
 
Wist u dat uw gift aan Kerkbalans (deels) 
aftrekbaar is voor de belasting? 
Hierover en nog meer informatie over 
Actie Kerkbalans vindt u op: 
 
www.dorpskerkrheden.nl/kerkbalans 

Begroting 2023: 
 

 
 

Helpt u mee dit tekort weg te werken? 


