
Ik geef om een plek 

waar ik mijn geloof in 

God kan delen

... daarom
geef ik voor
mijn kerk



Al eeuwenlang verbindt de kerk mensen met elkaar, ook in Dodewaard 

en omgeving. De kerk is de plek waar God zich aan ons verbindt en, 

door ons, aan de wereld waarin wij leven. De kerk is een plek waar 

gemeenteleden elkaar ontmoeten in de zondagse diensten en waar ze 

bemoediging en inspiratie ervaren door de verkondiging van het goede 

nieuws van de Bijbel.

De kerk wil ook een actieve gemeenschap zijn van mensen die elkaar 

steunen, opbouwen, inspireren en verbinden. Binnen de 

kerkgemeenschap, maar zeker ook naar ons dorp Dodewaard en 

daarbuiten. In een maatschappij waarin steeds meer mensen eenzaam 

zijn, strekken we als kerkgemeenschap onze handen naar hen uit.

Om de kerk blijvend een actieve geloofsgemeenschap te laten zijn, is 

naast de inzet van velen, ook veel geld nodig. Geef daarom aan onze 

kerk, zodat zij kan blijven bestaan. We hopen dat u royaal wilt 

toezeggen en geven. Uw bijdrage wordt zéér gewaardeerd!

Dankzij uw bijdrage kan

de kerk voortbestaan



Kerk zijn
we samen.

De kerk in Dodewaard staat min of meer 
aan de rand van het dorp, net als het 
nieuwe verenigingsgebouw de ‘Oude 
Pastorie’. Dat betekent niet dat we ons 
graag terugtrekken en een 
randverschijnsel worden. Integendeel, we 
willen graag de kerk voor het hele dorp 
zijn. Gericht op God, net als de toren al 
eeuwenlang naar boven verwijst. Maar de 
deuren open voor iedereen. We hopen dat 
het vernieuwde terrein rondom de kerk en 
de ‘Oude Pastorie’ ook het gevoel geeft 
dat u welkom bent.

Ook komend jaar staan de kerkdeuren 
voor u open om een goed woord van God 
te horen, te zingen en te bidden, om als 
gezegende mensen weer verder te 
kunnen. In en rondom de ‘Oude Pastorie’ 
bent u welkom voor koffie en thee, oppas 
en kinderdienst, clubs voor jong en oud, 
de vakantiebijbelweek. Ook bij u thuis of 
op straat willen we er zijn met een 
luisterend oor en een helpende hand. En 
op nog zoveel andere plekken: op school, 
op de markt, enz. Om dit allemaal te 
kunnen aanbieden, kunnen we niet zonder 
uw hulp.

Geef daarom via 

Actie Kerkbalans

ds. Martin Bil,
   predikant



Onze kerk in beeld
Dankzij uw bijdrage ...

[.. hebben we op 14 september 

2019 ons nieuwe verenigings-

gebouw geopend ..]

[.. kunnen de kinderen naar de 

oppas, de kinderdienst, de clubs 

en de mentorcatechese ..]

[.. is er ruimte voor de 

vrouwenvereniging, de ouderen- 

en bijbelkring en de 

gebedsgroep ..]
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Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) 
aftrekbaar voor de belasting. Doet u 
een periodieke gift? Dan kunt u het 
volledige bedrag aftrekken. Zo krijgt u 
van de belastingdienst meer terug. U 
leest hier alles over op 
kerkbalans.nl/geefslim

Geef Slim 

 

de 'Oude Pastorie', 
ons nieuwe verenigingsgebouw


