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PREEKBEURTEN EN COLLECTEN 
 
  4 februari: 10.00 uur: Ds. A.A.S. ten Kate: Bergen op Zoom 
                                      Viering Heilig Avondmaal aan tafel 
 1e collecte: Werelddiaconaat 
 2e collecte: Onderhoud 
 Avondmaalscollecte: Voedselbank 
 Deurcollecte: Diaconie 
 
 
11 februari: 10.00 uur: Ds. M. de Zeeuw; Dordrecht 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Diaconie 
 
 
18 februari: 10.00 uur: Ds. H.C. van het Maalpad. 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud. 
 Deurcollecte: Project 40 dagentijd 
 
 
25 februari:  10.00 uur: Dr. D. Timmers-Huigens; Oosterhout 
 1e collecte: Diaconie 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Project 40 dagentijd 
 
 
28 februari:  Biddag. 19.00 uur: Ds. J. Smink; Zierikzee 
 Biddagcollecte voor de kerk 
 
   
4 maart: 10.00 uur: Ds. W. Vermeulen; Bergen op Zoom 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Project 40 dagentijd  
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KERKBLAD 
 
Kopij voor het maartnummer van het kerkblad ontvang ik graag 
uiterlijk zaterdag 24 februari. Met vriendelijke groet, 
                                                             Anneke van Strien 
 
VAN DE DOMINEE 
 
ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE. 
 
Dat is het thema wat Kerk in Actie (KIA) gekozen heeft voor de 40-
dagentijd voor Pasen die starten op Aswoensdag, 14 februari. 
KIA is de hulpverleningsorganisatie van onze Protestantse Kerk in 
Nederland. Voor de 40-dagentijd wordt ook dit jaar materiaal 
uitgegeven waarin aandacht is voor de (diaconale) projecten die 
worden ondersteund. En o.a. ook een 40-dagentijd kalender waarin 
voor elke dag een persoonlijk ‘aandachtsmoment’. Op die kalender 
wijs ik hier graag even. De kalender is overigens voor 4 euro te 
verkrijgen bij KIA; het eenvoudigst en snelst via een bestelling op 
www.kerkinactie.nl 
 
In deze zes weken naar Pasen is er op zondag: zorg voor de ziel. 
Op maandag: muziek op maandag. Op dinsdag: doen op dinsdag. 
Op woensdag: wijsheid op woensdag. Op donderdag: delen op 
donderdag. Op vrijdag: vraag op vrijdag. En op de zaterdag: zwijgen 
op zaterdag. 
 
De kalender is mooi uitgevoerd, met veel sprekende foto’s, 
meditatieve teksten, gebeden, overwegingen en tips. Telkens dus in 
het kader van ‘onvoorwaardelijke liefde’. Puttend uit Gods liefde 
waarmee Hij ons en deze wereld onvoorwaardelijk liefheft. Zomaar 
enkele voorbeelden uit deze kalender: 
 
Op een dinsdag is ‘doen op dinsdag’: 
Een gedicht over ‘je uitstrekken naar de ander’ loopt uit op de vraag: 
Liefhebben is die ander trakteren op het beste wat je hebt, hem of 
haar verrassen. Wie verrast u vandaag? 
 
Op een woensdag luidt de ‘wijsheid op woensdag’ : 
Laat ons geen vooruitgang noemen, waar een ander aan te gronde 
gaat. 
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Laat ons geen groei noemen, waar een ander minder van wordt. 
Laat ons geen vrijheid noemen, wat een ander het recht ontneemt 
zichzelf te zijn. 
Laat ons geen gemeenschap noemen, waar de minste niet de 
meeste aandacht krijgt. 
Laat ons zelf de verandering zijn, die we in de wereld willen zien. 
 
Op een donderdag wordt aan ‘delen op donderdag’ aandacht 
gegeven aan: 
het project ’SchuldHulpMaatje’. Mede door KIA opgezet om via een 
‘maatje’ mensen in (beginnende)schulden te begeleiden en te 
coachen. Er zijn inmiddels zo’n 1500 ‘maatjes’ opgeleid. Ook hier, in 
onze omgeving, zijn christenen als schuldhulpmaatje actief. 
 
Op een vrijdag is n.a.v. het gedicht ‘Liefde’ de aansluitende ‘vraag 
op vrijdag’ : 
Welk seizoen associeert u het meest met de liefde? Waarom? 
Liefde is lente 
voorjaar en zomer 
Bloeien en groeien 
Uit rouw en uit pijn- 
 
Liefde is herfst 
en winter verduren 
Oogst in hoger schuren- 
Dauw en manna zijn. 
 
Op de zondag van Pasen is er ‘zorg voor de ziel’ met de woorden: 
Na die dag van duisternis, oneindig diep verdriet 
Gingen de vrouwen op weg, naar Hem die hen het liefste was. 
Hun hart was zwaar als steen omdat hij het leven liet. 
Op weg naar het verzegeld graf, - een eenzaam gaan-, 
werd hun hart licht om hen heen. 
Zijn stem: ‘Raak mij niet aan. Het graf is leeg. 
Zeg aan mijn Vrienden dat ik leef, Zeg het iedereen.’ 
Daar op die plek kreeg toekomst naam, de mensen moed 
Werd het gewicht van angst en duisternis weerlegd met licht, 
In het vertrouwen dat wat Gods hand boetseert, 
Zijn afdruk draagt voorgoed. 
Een zinvolle, bemoedigende ‘pelgrimage’ langs de 40 dagen op weg 
naar Pasen 



6 
 
UIT DE GEMEENTE 
We willen mw. Plonie Kot – de Bruine, Gladiolenstraat 34 en mw. 
Mariëlle de Joode – Kreeft , Plataanstraat 23 hartelijk welkom heten 
in onze gemeente. Beiden leven al langer met onze gemeente mee 
maar hebben zich nu ook als lid in laten schrijven. Dat de gemeente 
hen een goed ‘thuis’ zal mogen bieden. 
Dhr. Is de Jager herstelt gelukkig goed van een valpartij. Mw. Corry 
Nuijens heeft het traject van chemo- en radiotherapie ondergaan. 
Dat is zowel fysiek als psychisch belastend geweest. Nu wordt op 
herstel gehoopt. Dat wensen wij haar van harte toe. 
Ook degenen die hier niet met name zijn genoemd, maar die wel 
hun (soms erg ingrijpende) ziekten of zorgen kennen wensen we 
Gods nabijheid toe. En dat zij zich door betrokken en liefdevolle 
mensen omringd mogen weten. 
 
30+ GROEP 
De eerstvolgende avond van de 30+ groep is ‘heen getild’ over 
februari naar ofwel dinsdag 6 maart, ofwel donderdag 8 maart. In het 
volgende kerkblad staat de definitieve datum. Op dit moment wordt 
via de groepsapp gepeild. Gert-Jan en Heleen de Jager beheren 
deze app. Wie graag op de hoogte blijft van deze groep kan, indien 
dit nog niet is gebeurt, bij hen aanmelden. En sowieso is ieder die 
interesse heeft op de avonden van harte welkom. 
Tenslotte: U allen een hartelijke groet, Ds Henk van het Maalpad. 
 

BESTEMMING DEURCOLLECTE 40DAGENTIJD 
Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar 
armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Door 
de jarenlange oorlog zijn vrouwen en mannen getraumatiseerd, 
konden kinderen niet of nauwelijks naar school en kunnen gezinnen 
moeilijk rondkomen. Moeders hebben moeite hun kinderrijke gezin 
iedere dag weer van eten te voorzien, zeker als hun mannen door 
overmatig drankgebruik gewelddadig zijn. Medewerkers van 
Mothers’ Union bezoeken deze vrouwen en bouwen een 
vertrouwensband op. Wat zijn hun grootste uitdagingen? Geweld, 
gebrek aan inkomsten of isolement? Samen werken ze aan 
verbetering. Zo zorgt Mothers’ Union voor zaaigoed, zodat moeders 
zelf in hun inkomsten kunnen voorzien en maken zij moeilijke 

onderwerpen als huiselijk geweld en drankgebruik bespreekbaar. 
Zo worden kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda sterker. Lees 
meer over de Mothers' Union. 

https://www.kerkinactie.nl/projecten/steun-voor-kwetsbare-gezinnen-in-noord-oeganda
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ROOSTER  OPPASDIENST EN DEURCOLLECTANTEN 
 
  4 febr. Leontine en Naomi Anouk de Jager 
11 febr. Lizette en Dominique Christiaan de Waard 
18 febr. Heleen en Chantal Annemiek Verboom 
25 febr.  Dominique en Anouk Chantal de Jager 
  4 maart. Judith en Marjolein Driek van Nieuwenhuijzen 
11 maart. Erna en Marcia Annemiek Verboom 
 
ROOSTER KINDERNEVENDIENST 
 
  4 febr. Natalie Nuijens 
11 febr. Irene Boudeling 
18 febr. Fanny van Strien 
25 febr. Miranda Wisse 
  4 maart  Sylvia Reijngoudt 
11 maart  Marja Potappel 
 
KERKTAXI 
 
  4 febr. Bram en Coby 
11 febr. Rien en Agnes   Voor vragen over de kerktaxi kunt 
18 febr. Sjaak                  u tot zaterdagavond contact opnemen 
25 febr. Sylvia                 met Sylvia Reijngoudt. 
  4 mrt: John en Lisa        Tel. 0167 573717 of 
11 mrt. Martijn en Joke           06 28755011 
 
BLOEMEN IN DE KERK 
 
De bloemen zullen in februari door Wendy worden verzorgd, in 
maart hoopt Riet dat te doen. 
 
JARIGEN BOVEN DE ZEVENTIG 
 
09-02-1948.Mevr.M.Dieleman-v.d.Reest.Plataanstraat 15.4675AW 
21-02-1937.Mevr.P. Boudeling-den Hartog. Steintjeskreek 6.4675RZ 
23-02-1932.Dhr. I.G. de Jager.Gerbr.Delhezstr.1.4651ZW 
                                                                                     Steenbergen 
Deze jarigen en ook alle anderen die deze maand hun verjaardag 
vieren: alle goeds en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar 
toegewenst. Een gezellige verjaardag. 
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VANUIT DE KERKENRAAD 
 
Donderdag 25 januari heeft de kerkenraad vergadering gehad. 
Hierbij enkele punten: 
* We kunnen terugzien op een goede kerstperiode. De 
kerstzangdienst was minder druk dan andere jaren, we denken dat 
dit toch door de andere datum dan gebruikelijk komt 
* De classis West-Brabant gaat per 1 mei op in de classis Noord – 
Brabant/Limburg. Op 22 maart zal de laatste vergadering 
plaatsvinden in de huidige setting. 
* Op 31 januari komen de kerkenraden van de Brabantse wal bijeen 
voor een brainstormsessie. Dit betreft dus de kerkenraden van 
Bergen op Zoom, Halsteren, Nieuw Vossemeer, Ossendrecht, 
Steenbergen en Sint Philipsland. De predikanten hebben een 
praatstuk geschreven over de toekomst van onze kerken, genaamd 
“dromen” over 2025. We hebben dit stuk besproken binnen de 
kerkenraad. 
* We hebben het groot huisbezoek geëvalueerd. Het was een goede 
avond. 
* Vanuit de kerkenraad hebben Jan Nell en Gert Jan Boudeling een 
overleg gehad met enkele jongere leden vanuit onze kerk, om met 
elkaar in gesprek te komen over kerk en jongeren. Het was een fijn 
gesprek en krijgt deze maand nog een vervolg om een en ander 
verder uit te werken. 
* Op 15 maart hopen we de jaarlijkse gemeenteavond te houden. 
Noteer de datum alvast, in het volgende kerkblad leest u er meer 
over. 
* We willen weer een avond plannen om met de contactpersonen bij 
elkaar te ontmoeten en bij te praten. Noteer alvast de datum 
donderdag 12 april. De betreffende mensen zullen hiervoor een 
uitnodiging ontvangen. 
* Er worden alweer plannen gemaakt voor een korenavond en het 
koor zal dan ook een keer meewerken aan een kerkdienst. De 
datum is nog onder voorbehoud, zodra deze bekend is zullen we het 
aan u melden. 
* Woensdag 28 februari is de volgende kerkenraadsvergadering. We 
hopen dan met het college van kerkrentmeesters te vergaderen. 
 
Dit waren enkele punten uit de vergadering. 
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GROOTHUISBEZOEK OP 18 JANUARI 
 

Wie alleen loopt 
Wie alleen loopt raakt de weg kwijt, 
Alleen uit de gemeenschap komt de wijsheid. 
Een hand alleen 
kan geen touw om een bundel knopen. 
Wie alleen loopt raakt de weg kwijt – 
Wie dan valt, heeft niemand om haar op te helpen. 
Wie dan schreeuwt, heeft niemand die haar hoort. 
Wie alleen loopt, gaat zwaar gebukt onder haar last, 
Niemand deelt haar vreugde of verdriet. 
Wie alleen loopt raakt de weg kwijt. 
Ze heeft maar twee voeten, 
Ze heeft alleen maar twee armen, 
Ze heeft maar twee ogen. 
Maar in de gemeenschap 
Heeft ieder duizend handen, 
Heeft ieder duizend voeten, 
Loopt niemand ooit alleen. 
 
Met dit gedicht zijn we begonnen. 
Het thema van de startzondag was Open huis. 
De deur open zetten voor een ander, voor iedereen, 
Maar wie zijn wij eigenlijk? 
Op deze vraag hebben met elkaar een antwoord gezocht, 
door erover te praten en naar elkaar te luisteren. 
Wij hebben de avond als zeer waardevol ervaren. 
Joke en Jeanne 
 
GETELDE COLLECTEN OP 3 JANUARI 2018 
 
Zending (deur) €  98,57 
Collecte onkosten kerstzangdienst 122,80 
Kerk 127,10 
Kinderen in de knel  
   Kerstzangdienst en 1e Kerstdag 515,50 
Inleveren frituurvet 25,-- 
Diaconie 109,45 
Diaconie (deur) 93,10 
Onderhoud 289,32 
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Kijkje bij het kind 
 

“De nieuwe Schepping” is dit jaar het 
onderwerp tijdens de Pasen. Op onze 
verbeelding van dit jaar wordt er iedere keer 
een stukje van de plaat gekleurd om deze 
zichtbaar te maken voor de kinderen. 
 
Op zondag 11 februari starten we met: BEGIN 
VAN VERNIEUWING inzoomen op de regenboog. 
De regenboog is een prachtig teken. God stelde deze lang gelden 
ten teken van een nieuw begin. Die regenboog laat zien dat God niet 
opgeeft. Ook al is er nog zoveel mis op deze wereld door wat de 
zonde kapot maakt. En precies daarom komt Jezus! Hij gaat 
vernieuwen! 

- God houdt woord en geeft niet op. Hij blijft zijn schepping 
trouw door zijn Zoon Jezus. Hij gaat vernieuwen. 

 
Zondag 18 februari met: HOOPVOL DOOR DE PIJN inzoomen op 
de slak. Slakken zijn de opruimers van dode natuur, maar ze eten 
ook graag van jonge planten; dat is natuurlijk niet de bedoeling… 
dan gaat het mis in de tuin. Dan is er geen groei, dan houdt de plant 
het niet vol. Levende planten hebben bescherming nodig. Zoals wij 
Gods hulp nodig hebben om pijn en verdriet te verdragen en te 
groeien in geloof.  

- God blijft bij ons ook in moeite en verdriet. Zijn werk gaat 
door. 

 
Zondag 25 februari met: HOUVAST VOOR ONDERWEG inzoomen 
op weg en de aarde. De weg is een teken van in beweging zijn. 
Langs de weg zijn er allerlei dingen die hoop geven. de 
landbouwgrond die klaar ligt om beplant te worden en allerlei 
gewassen belooft. De vissen in het leven gevende water. Het water 
dat planten helpt te groeien. God wil in het leven altijd moet geven, 
juist ook als het moeilijk is. Hij helpt je om te zien wat je nodig hebt, 
net zoals zijn Vader aan Jezus geeft wat Hij nodig heeft. 

- God bemoedigt ons met zijn Licht om hoopvol te blijven 
onderweg. 

 

De projectkleurplaat vind u in het midden van dit kerkblad. 
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Van de ZWO-groep 
Wij vragen uw aandacht en voorbede voor het werk van Kerk in 
Actie en hun/onze partners in binnen- en buitenland. 
Deze keer vragen we uw aandacht voor het volgende: 
 
Gebed voor geloofsoverdracht aan Rwandese kinderen 
Achtergrondinformatie. 
 
Christenen in Rwanda willen het geloof op een goede manier 
doorgeven aan hun kinderen. Niet in alle kerken krijgen kinderen de 
aandacht die ze verdienen. In december 2017 trainden Janny 
Oorebeek en Ria van Hulsteijn predikanten en zondagsschoolleiders 
in Rwanda hoe je het geloof kunt overdragen aan kinderen.  
Zij vragen om voorbede voor dit werk. 
 
Gebed. 
 
Goede God, Vader van alle kinderen, 
Wij danken u voor kinderen, die ons leren hoe we de wereld 
onbevangen kunnen zien. We vinden het vaak lastig om ons geloof 
in u over te brengen op onze kinderen. Ook in Rwanda is dat 
onderwerp van gesprek. Wilt u predikanten, zondagsschoolleiders 
en gezinnen in Rwanda helpen om het geloof in u op een goede 
manier over te brengen op kinderen. Zodat ook deze kinderen uw 
steun mogen ervaren in hun leven en anderen tot licht mogen zijn. 
 
Wij danken  u dat u Janny Oorebeek en Ria van Hulsteijn wilde 
helpen om zondagsschool trainingen te geven op een manier die 
aansluit bij de behoefte van de Rwandese kerken. Wij danken u ook 
voor het werk dat de Rwandese organisatie Mwana Ukundwa daarin 
doet. Wilt u het werk dat zij doen voor kwetsbare kinderen in 
Rwanda zegenen. 
We danken u dat predikanten in Rwanda meer aandacht willen gaan 
besteden aan de kinderen in hun kerk. Wilt u de predikanten helpen 
om al hun goede voornemens rond de geloofsoverdracht aan 
kinderen en de samenwerking met de leiding van de 
zondagsscholen ook waren te kunnen maken. 

 
We danken u voor de inzet van de leiding van zondagsscholen in 
Rwanda, die dit werk doen met beperkte middelen en beperkte 
ondersteuning. Bedankt voor hun motivatie en vindingrijkheid. Wilt u 
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hen helpen om het geloof in u op een goede manier over te dragen. 
 
Wij bidden voor ouders en kinderen in Rwanda, die net als wijzelf 
regelmatig worstelen hoe je het geloof goed kunt overdragen: laat 
hen u leren kennen; laat hen de Bijbelverhalen begrijpen en tot steun 
zijn in hun dagelijks leven. 
 
Dank u voor het wereldwijde geloof in u dat wij mogen delen met 
christenen in Rwanda. 
de ZWO-groep 
 
COLLECTE WERELDDIACONAAT 4 FEBRUARI 
 
Visserijslaven in Ghana naar huis 
Onder dwang werken duizenden kinderen in Ghana in de visserij op 
het Voltameer. Deze kind slaven, vooral jongens, worden 
vastgehouden op kleine eilandjes. Ze komen voornamelijk uit 
kwetsbare en arme gezinnen uit andere delen van het land. Het 
Voltameer is een enorm stuwmeer, dat vier keer zo groot is als 
Nederland. De kinderen kunnen niet ontsnappen aan de grillen van 
hun slavenmeesters.  
Partnerorganisatie Challenging Heights bevrijdt kind slaven en vangt 
hen tijdelijk op. Voordat ze naar huis gaan, krijgen ze intensieve 
psychologische hulp en onderwijs. Ook krijgt hun familie hulp om 
een beter bestaan op te bouwen. 
 
UITNODIGING: KOM OP DE KOFFIE 
 
Iedere 1e maandag van de maand staat de  
koffie met ontbijtkoek klaar bij Wendy. 
Elkaar ontmoeten, een praatje, er even  
tussen uit! 
Tussen 9 en 12 uur is iedereen “jong en oud” 
Van harte welkom.  
Dus nu: 5 februari, 5 maart.  Hogeweg 2, Sint Philipsland 
Zit u moeilijk met vervoer? Bel even:. 
0167 572455 /06 23272455, J.P.Geluk@ziezo.biz 
 
 
 
BIDDAG OP WOENSDAG 28 FEBRUARI. 

mailto:J.P.Geluk@ziezo.biz
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Lied van verlangen. 
Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon, 
een boom zijn armen uitbreidt naar de hemel, 
ja zelfs het zaad , diep in de akkergrond, 
zoekt naar het licht en opstaat om te leven, 
zo zoekt ons hart naar U, o eeuwig licht, 
zo taalt ons lied naar U, o God van vrede. 
 
Uit: Liedboek zingen en bidden in huis en kerk. Lied 220:1  
 
Antwoorden van pag. 11: 

- Woordzoeker: restzin: Samen op een hoge berg 
- Door elkaar: Mozes / Johannes / Petrus / Jakobus / Elia 
- Alfabetpuzzel: een teken van hoop en licht 

 
OVERGENOMEN UIT DE NIEUWSBRIEF VAN DE 
PROTESTANTSE KERK. 
Kerkbalans  

 
Geloof is gratis, de kerk niet. Het had de slogan van de Actie 
Kerkbalans kunnen zijn. 
Geloof is onbetaalbaar. Niet in geld uit te drukken. Je zou willen dat 
dat voor de kerk ook geldt. Dat uw geloofsgemeenschap pro deo 
functioneert. Geloof in God en de behoefte aan geld gaan niet goed 
samen, lezen we in de Bijbel al. 
Maar de nuchtere feiten zijn hard. Een kerk kost geld. Reken maar 
uit: salarissen van dominees, onderhoud van het kerkgebouw, gas, 
water, elektriciteit, koffie, papier, activiteiten van de gemeente en 
haar omgeving, etcetera etcetera. Om deze kosten te kunnen 
betalen, bestaat de jaarlijkse Actie Kerkbalans. 
Wat is Actie Kerkbalans precies? De feiten op een rij: 
Wat is Actie Kerkbalans? 
Actie Kerkbalans is de jaarlijkse actie waarbij aan leden van de 
plaatselijke kerk wordt gevraagd een financiële bijdrage te geven 
voor hun eigen plaatselijke kerk. 
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Hoe werkt de Actie Kerkbalans? 
In januari ontvangt ieder gemeentelid het verzoek een financiële 
bijdrage te leveren aan zijn of haar gemeente. Dit kan een 
eenmalige gift of een maandelijkse gift zijn. 
Waarom wordt het ieder jaar opnieuw gevraagd? 
Als gemeenten in januari van gemeenteleden horen wat zij 
toezeggen aan financiële bijdrage kan de gemeente daar het beleid 
op afstemmen. 
Welk bedrag is nodig? 
Dat is per gemeente verschillend, maar voor alle gemeenten van de 
Protestantse Kerk in Nederland gaat het om een totaalbedrag van 
172 miljoen. 
Waar wordt dit geld aan besteed? 
Ook dit is per gemeente verschillend. Gemiddeld is het meeste geld 
bestemd voor allerlei belangrijke plaatselijke activiteiten, zoals 
jeugdactiviteiten, seniorenmiddagen, inspirerende kerkdiensten, 
pastoraat, themabijeenkomsten, aanwezigheid van de kerk in de 
buurt, catechese en toerusting. En om dat mogelijk te maken is er 
geld nodig voor een gebouw en wordt het salaris van de predikant 
betaald. Hoe dan ook bepaalt de Actie Kerkbalans 80 procent van de 
inkomsten van een plaatselijke gemeente, en daarmee de 
mogelijkheden om actief te zijn. Het geld wordt niet gebruikt voor 
diaconale projecten. Daar zijn andere geldstromen voor, zoals de 
opbrengst van collecten. (En in A.J.P. de toezegging voor de ZWO) 
Er gaat toch ook een deel van het geld naar ‘Utrecht’? 
Iedere gemeente draagt 4,35% van de opbrengsten van de Actie 
Kerkbalans verplicht af aan de dienstenorganisatie in Utrecht. Die 
wordt hiermee in staat gesteld om dit geld landelijk in te zetten voor 
deskundige dienstverlening aan gemeenten. 
Is iedere euro van belang? 
Ja, iedere euro is van belang. Vraag dus echt iedereen om een 
bijdrage. Hoe groot of klein ook. Het is algemeen bekend dat hoe 
jonger men is, hoe minder men geeft aan de Actie Kerkbalans. Het is 
dus goed om jongeren (vanaf een jaar of zestien) al bewust te 
maken van het feit dat de kerk geld kost. Leer ze dit door ze vanaf 
een bepaalde leeftijd om een klein bedrag te vragen.  
 
Hoe en wanneer is de actie Kerkbalans van start gegaan? 
Op 20 januari 2018 is de actie van start gegaan.  
 

 


