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Kerkbalans 2022  Geef vandaag voor de kerk van morgen 
 

 

        

Zoetermeer 14 januari 2022  

Best gemeentelid,        

 

Hartelijk dank voor uw bijdragen aan de Oosterkerkgemeente in het afgelopen jaar.  

Via de actie Kerkbalans, de Givt-app, de collectes, de voor- en najaarsactie of door zomaar 

een gift over te maken. Hieruit blijkt uw betrokkenheid op de Oosterkerkgemeente.  

 

De Oosterkerk is voor veel mensen een plek van betekenis (geworden). Een plek om samen 

te komen en het geloof te delen in en om de kerkdienst of Perronmeeting. Een plek om iets 

samen te doen of gewoon elkaar te ontmoeten. Maar bovenal willen we de Oosterkerk een 

plek laten zijn waar we God mogen ontmoeten.  

 

Ook in 2022 willen wij er zijn voor iedereen die “de Oosterkerk” nodig heeft, op wat voor 

manier dan ook. Wij hopen van harte dat u de Oosterkerkgemeente en het Perronwerk wilt 

blijven steunen, ook financieel. En misschien wilt u uw bijdrage dit jaar verhogen met 3%, in 

lijn met de inflatie. Als kerk hebben ook wij last van stijgende kosten. Maar natuurlijk zijn wij 

blij met iedere bijdrage.   

 

De opbrengst van de actie Kerkbalans komt geheel ten goede aan onze wijk. Ze is bedoeld 

om in 2022 alles te kunnen betalen zodat het werk in de Oosterkerkgemeente en de  

Perrongemeenschap door kan gaan. Ook houden we rekening met toekomstige uitgaven, 

zoals onderhoud aan het gebouw. Daarom doen wij een vriendelijk beroep op u om 

ruimhartig te geven voor de Oosterkerkgemeente en het Perronwerk.   

 

Alvast heel hartelijk dank! 

 

Een hartelijke groet, 

 

 

Aart Hak Voorzitter Kerkrentmeesters van de Oosterkerk 

 

 

Ps. Wilt u dat de Oosterkerk een plek van betekenis blijft? Maak uw toezegging voor 2022 

vandaag nog in orde. 
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Wist u dat we met de opbrengst van vorig jaar ook     

 

- het werk van onze jongerenwerker Timo onder de jeugd konden starten en 

voortzetten, 

- opnieuw onze bijdrage aan het Perronwerk van € 10.000,- konden doen,   

- apparatuur konden aanschaffen voor verbetering van beeld en geluid zowel in de 

kerk als online, 

- naar tevredenheid de pastorie konden opknappen met veel vrijwilligers.  

 

Daar zijn we dankbaar voor!  

 

En bent u nieuw in onze gemeente en wilt u graag geïnformeerd worden over richtlijnen 

en/of mogelijkheden om te geven? Schroom niet om dan contact op te nemen met de 

kerkrentmeesters. 

 

Overweegt u een legaat of erfstelling voor de Oosterkerk en wilt u hierover met de 

kerkrentmeesters van gedachte wisselen, neem dan contact op.    

 

 

Contactgegevens voor de actie Kerkbalans 2022 

 

Hervormde Wijkgemeente Oosterkerk 

Aart Hak  

P.a. Zegwaartseweg 64 

2723 PB Zoetermeer 

Telefoon: 06-52346906 

Mail:  aart@ifpholland.nl 
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