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Samen geloven
Elke week even pauze nemen. Even 
uitstijgen boven de drukte van elke 
dag om te bidden voor alles waar je 
tegen oploopt. Aangeraakt worden 
door God en je geloof met anderen.

Het afgelopen jaar is voor velen een bijzonder jaar geweest als het gaat 
om 'Samen Achthoek' zijn. Meer dan ooit is duidelijk geworden dat de 
behoefte aan elkaar ontmoeten belangrijk is voor onze verbondenheid 
met onze geloofsgenoten. 

Om dit vorm te geven, in een tijd dat letterlijke afstand vanwege onze 
gezondheid van belang is, vraagt inzet en denken buiten onze vaste 
kaders. Mooi is te zien dat er allerlei initiatieven zijn ontstaan, waarvan 
we misschien van tevoren nooit gedacht hebben dat dit mogelijk zou 
zijn in onze gemeente.

Ook in het nieuwe jaar is het weer een uitdaging om te bouwen aan onze 
gemeente. De plannen hiervoor liggen op de plank, worden gesmeed 
of zijn al uitgerold. En ja, nieuwe initiatieven die nodig zijn om 'Samen 
Achthoek' te kunnen blijven vormgeven, gaan nu eenmaal gepaard met 
het hebben van mankracht en (fi nanciële) middelen. En dat komt zeker 
goed, want als Achthoekers hebben we vaak laten zien dat we samen 
de schouders eronder kunnen zetten als het nodig is. Hoe mooi is dat!

De sterke schouders van 'Achthoekers'
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Dat we met z'n allen Achthoekers zijn, hebt u vorig jaar laten 
zien. Uw gezamenlijke toezegging was € 4.000,-- hoger dan in 
2019. Uiteraard waren we daarmee in onze nopjes. Dit bedrag was 
immers hard nodig om het begrote tekort te verlagen.

Samen geloven, samen zijn en samen leven zijn de verbindende 
begrippen van onze Achthoek. Dankzij uw bijdrage kunnen we 
daar inhoud aan geven en dat vinden wij belangrijk. Daarom is de 
Actie Kerkbalans elk jaar broodnodig. We willen immers nog heel 
lang samen kerk blijven.

In 2020 hebben we meer focus gelegd op de verhuur van onze 
zalen. Dat genereert extra inkomsten. We hebben ook fantastische 
en vernieuwende plannen om De Achthoek te laten bruisen en daar 
is geld voor nodig. We hopen dat uw toezegging ons blij maakt.  

Geef aan uw kerk wat u kunt missen. Zo behouden we samen 
wat waardevol is. We zien uw ingevulde antwoordformulier met 
vertrouwen tegemoet.

Samen kerk zijn - Samen kerk blijven
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 Kerkrentmeesters

Samen zijn
Een bezoekje als je ziek bent, een 
bemoedigende schouderklop, een 
helpende hand: omzien naar elkaar 
en voor elkaar zorgen, dat is het 
kloppende hart van kerk-zijn.



Giften en periodieke giften

Uw gezamenlijke bijdragen aan Kerkbalans en andere ANBI-instellingen 
zijn pas aftrekbaar vanaf 1% van het verzamelinkomen. Bij een 
periodieke gift geldt die drempel niet. Als u een deel van dit voordeel 
toevoegt aan uw kerkelijke gift hebben we hier beiden voordeel van. 
Op onze website (https://de8hoek.nl/periodieke-giften) vindt u meer 
informatie. Ook kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Johan Slappendel  T: 033 - 277 24 00
Ereprijslaan 63, Scherpenzeel  E: bijdragen@de8hoek.nl
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Protestantse gemeente ‘De Achthoek’ wil een levende, open, 

gastvrije en liefdevolle gemeenschap zijn,

waar we elkaar ondersteunen in het vinden, volgen

en vertegenwoordigen

van Jezus Christus, onze Heer en waar we ons geloof 

willen verdiepen en vieren’.

Johan Slappendel
 administrateur 

vrijwillige bijdragen

Samen leven
Wie je ook bent en waar je ook 
vandaan komt: in de kerk ben je 
welkom. Je vindt er een luisterend 
oor. God houdt ook van jou en kent 
je zoals je echt bent.


