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Geef vandaag voor de kerk van morgen.

De kerk van morgen kan alleen bestaan als
wij dit als gemeente blijven waarmaken.
Uw bijdrage aan "Kerkbalans" komt
helemaal ten goede aan onze plaatselijke
kerk. 

Door uw bijdrage kon, onder andere,
mevrouw Janny Blankenstijn aangenomen
worden als pastor. Zij versterkt het team van
pastores. Zo kunnen ds Wout Alserda, mw
Wilja Grootenboer en mw Janny Blankenstijn
nu weer met zijn drieën vorm geven aan de
pastorale zorg.

Protestantse Gemeente Vlissingen
Branderijstraat 3
4381 HK  Vlissingen
0118 412518
kerkkantoor@pkn-vlissingen.nl
www.pkn-vlissingen.n.
IBAN: NL07RABO0373731035



Kerk-zijn kost geld.
 
In onze kerk werken mensen die daarvoor een salaris of een vergoeding
ontvangen.
Gebouwen hebben onderhoud nodig en de verwarming moet branden.
We organiseren veel mooie activiteiten. We proberen dat te doen met zo weinig
mogelijk middelen. Maar vaak zijn er toch kosten aan verbonden. En denk
bijvoorbeeld ook aan de uitzendingen van de kerkdiensten via internet, die nog
steeds aan een grote behoefte voldoen.
Inflatie en dan met name de energie stuwen de kosten van onze gemeente sterk
op. Daarom vragen wij om uw bijdrage voor de actie kerkbalans 2023.
 
 
Graag willen we ook in 2023 kerk zijn in Vlissingen.
In de kerk ontmoeten we God en elkaar. Voor velen een plaats om alle zorgen van
het dagelijkse leven even los te laten, tot jezelf te komen of de ander te
ontmoeten. Hier zien we naar elkaar om en delen we elkaars leven.
Met uw bijdrage zorgt u ervoor dat onze kerk in Vlissingen een plek kan blijven van
ontmoeting en inspiratie.
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