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De belastingdienst helpt een handje mee
De PGN heeft een ANBI-erkenning, wat betekent dat uw gift voor Actie
Kerkbalans fiscaal aftrekbaar is, zelfs zonder drempel als u kiest voor een
periodieke schenking via een schriftelĳke overeenkomst.
Hierover vindt u meer informatie in Rond de Kerk en op onze website.

Nalatenschap
U kunt ook overwegen om de kerk op te nemen in uw testament.
Uw notaris kan u hier meer over vertellen.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: www.pgn-nuenen.nl
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ZWO
De ZWO is de werkgroep voor ont-
wikkelingssamenwerking. ZWO steunt
projecten in het buitenland, met de
nadruk op duurzame hulp. Ook
steunen we kleine projecten die
aangestuurd worden door gemoti-
veerde mensen uit Nuenen. ZWO
heeft bĳvoorbeeld bĳgedragen aan
een project van HomePlan waar
Nuenenaren meegeholpen hebben
om huisjes te bouwen voor de
allerarmsten in Zuid-Afrika. Huisjes
die een betere toekomst beloven aan
deze mensen.

Via Kerk-in-Actie worden Dalit kinderen
gesteund. De Dalits vallen buiten het
Indiase kastenstelsel en worden door
iedereen geminacht. Met naschoolse
bĳeenkomsten krĳgen ze weer zelf-
vertrouwen. Verder is hulp geboden in
Oeganda. Door de wereldwĳde
klimaatverandering hebben de boeren
het extra moeilĳk. Met landbouwvoor-
lichting en het bevorderen van een
sterke boerenorganisatie gloort er weer
hoop aan de horizon.

ZWO hoopt € 13.500 te
ontvangen.

“De kerk, dat zijn we zelf.
De mensen die met
tomeloze inzet en
creativiteit alles doen wat
nodig is om ook nu kerk
te zijn, met elkaar.”

Marlies Schulz (predikant)
Pieter Flach (kerkelijk werker)

Diaconie

De diaconie verkrĳgt
haar middelen uit jaarlĳkse
bĳdragen en schenkingen van mensen
zoals u. Die middelen worden gebruikt
voor hulpinstellingen in en buiten
Nuenen zoals de voedselbank en
’t Hemeltje. In het geval van acute
noodhulp, wordt er ook aan individuele
personen geld of goederen verstrekt.
Al bĳna een jaar wordt heel de wereld in
de greep gehouden door kwetsbaar-
heid. COVID-19 is sindsdien de term

die iedereen kent. De
meest kwetsbaren krĳgen

ook nu vaak de hardste
klappen: eenzaamheid, verlies van
werk of inkomen, ziekte, of zelfs de
dood….

De Bĳbel kiest voor het recht van de
zwakste. Ook nu weer. Door middel van
de diaconie geeft de kerk daar handen
en voeten aan.

De diaconie hoopt in 2021 € 17.500,- te
ontvangen voor haar doelen.

Wat is het je waard?

‘Van nu naar morgen: wat is het je
waard?’ is het jaarthema van de
Nuenense kerken. Door de opgelegde
rust tĳdens deze coronacrisis hebben
wĳ tĳd gehad om ons te bezinnen op
vragen rondom het klimaat, de zorg
voor elkaar en nieuwe wegen om met
elkaar in verbinding te blĳven. Daarbĳ
richten wĳ ons niet alleen op onszelf,
maar juist ook naar buiten. Wĳ willen
juist nu luisteren naar wat hier in
Nuenen nodig is en bouwen
aan een netwerk van

mensen die op elkaar kunnen rekenen.
Vanuit onze christelĳke traditie willen
wĳ ook oog hebben voor de gevolgen
van de crisis voor velen, voor
vereenzaming of voor de vraag: ‘hoe
kunnen wĳ duurzamer en anders
verder gaan na de crisis?’ Ook in 2021
willen wĳ zo kerk-zĳn in de wereld. Wĳ
geloven in de toekomst en in een kerk
die iets betekent. Doet u ook mee met
de Actie Kerkbalans om dit mogelĳk te

maken? Wĳ rekenen op u.

Algemene
kosten

Geef voor de kerk
van morgen!

Alles is anders. Wat
vanzelfsprekend
was, kan niet meer:
elkaar zomaar
ontmoeten, dichtbĳ
elkaar staan.

Tĳdens de coronatĳd hebben wĳ ons
gerealiseerd hoe kwetsbaar wĳ zĳn, als
individuen én als kerkgemeenschap. Hoe
kunnen wĳ elkaar vasthouden en hoe
kunnen wĳ oog houden voor de kwets-
bare mensen om ons heen, in en
buiten Nuenen? Deze vragen hebben
in de coronacrisis ons kerk-zĳn
gedomineerd. Uitzendingen van
kerkdiensten via nieuwe audio- en
videoapparatuur, digitale gespreks-
kringen, ontmoetingen in de buiten-
lucht, bĳ elkaar op bezoek gaan of elkaar
regelmatig opbellen zĳn belangrĳker
geworden dan ooit.

De mensen in de kerk blĳven zoeken
naar wegen van verbinding en blĳven
opkomen voor kwetsbare mensen. Met
tomeloze inzet en zonder betaling. Maar
ons gebouw moet verwarmd worden en
de salarissen van onze predikante ds.
Marlies Schulz en onze kerkelĳk werker
Pieter Flach gaan door. Kerkenwerk kost
geld, ook in tĳden van crisis.

De kerk hoopt in 2021 voor haar werk
€145.000 van u te ontvangen.


