Actie Kerkbalans 15 t/m 29 januari 2022
Namens de Commissie Kerkbalans en het College van Kerkrentmeesters laten wij u weten
dat we het komende jaar de Actie Kerkbalans anders zullen verwerken en uitvoeren.
U krijgt net als andere jaren de flyer, het toezeggingsformulier voor de
vrijwillige bijdrage met op de achterkant meer informatie en de
antwoordenvelop via de Samen Eén bezorger/ster of via de post in uw
brievenbus. Dit betekent dat het door u ingevulde formulier ook niet
meer bij u opgehaald wordt.
We gaan het nl. op onderstaande wijze doen:
1. Als u de voorbedrukte bijdrage van vorig jaar gelijk wilt houden, hoeft u niets te doen.
2. Als u uw bijdrage wilt verhogen of verlagen, kunt u dit aangeven op het formulier, uw
handtekening zetten en in de bijgesloten antwoordenvelop doen.
3. Als uw bankrekeningnummer en/of mailadres niet meer klopt, of als het er niet op
staat, wilt u het formulier dan ook aan ons terug sturen.
Mogelijkheden voor het terugsturen:
De bijgevoegde antwoordenvelop kan zonder postzegel in de gewone brievenbus gedaan
worden, maar om kosten te besparen hebben we in beide wijken een aantal adressen waar
de envelop in de bus gedaan kan worden. Deze adressen kunt u op de achterzijde van het
toezeggingsformulier lezen.
Actie kerkbalans digitaal:
En er is een hele nieuwe manier, dat is geven via de PGV app. In de app is een groep
aangemaakt: Kerkbalans 2022. Als u/ jij op deze manier wilt gaan geven, ga dan naar de
app en klik op uw profielfoto, klik vervolgens op ‘Ontdek’ en zoek de groep. Klik op het
icoontje Kerkbalans 2022 en vraag om toegang. Het is een pilot, we zijn nog niet 100% zeker
dat het gaat lukken, maar de intentie is er.
Wij hopen weer op een goed resultaat van deze jaarlijks terugkerende actie.
Vriendelijke groet,
namens de leden van de Commissie Kerkbalans

