
 

 

 

Wist u dat uw gift aan Kerkbalans (deels) 

aftrekbaar is voor de belasting?  

 Meer informatie vindt u op 

www.belastingdienst.nl. 

De gift aan Actie Kerkbalans komt ten 

goede aan de eigen kerk,  

de Protestantse Gemeente Lochem 

 

Kerkbalans is een gezamenlijke landelijke 

actie van 

- de Rooms-Katholieke Kerk 

- de Protestantse Kerk in Nederland 

- de Evangelische Broedergemeente 

- de Oud-Katholieke Kerk in Nederland. 

  

kerkbalans.nl  

Kunt u ook meedoen in 2023? 
 
Op het toezeggingsformulier kunt u 

invullen of u uw bijdrage in één keer of 

in  termijnen wilt voldoen en hoe u wilt 

betalen. 

Bij een automatische incasso bespaart u 

kosten voor uzelf en de kerk. 

Maakt u het bedrag liever zelf over? Dat 

kan ook. U kunt het bedrag dan 

overmaken op bankrekeningnummer 

          NL29 RABO 0373 7115 30  

t.n.v.  Protestantse Gemeente Lochem, 

o.v.v. Kerkbalans 2023 en uw 

registratienummer (op het 

toezeggingsformulier). 
 

Hartelijk dank! 
 
College van kerkrentmeesters PGL 
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Witte Kerk  
Paul Krugerstraat 8, 7241 DW  

Gudulakerk   
Markt 1, 7241 AA 



Inspirerende vieringen 

In de kerk kun je elke week even rust 

nemen. Uitstijgen boven de drukte van de 

dag. Tijd vinden om te  bidden voor alles 

wat je bezighoudt.  Aangeraakt worden 

door God en het geloof met anderen 

delen. 

 

Actieve gemeenschap 

Kerk zijn we samen. We kijken naar elkaar 

om en zorgen voor elkaar. Een 

bemoedigende schouderklop, een 

luisterend oor en een helpende hand 

wanneer het nodig is; dat is het kloppende 

hart van gemeente-zijn. 

 

Gastvrije kerk 

De kerk is voor iedereen. Voor wie 

regelmatig komt en voor wie af en toe 

aanschuift. Voor wie zoekende is en voor 

wie al jarenlang gelooft. God kent je zoals 

je bent en in Zijn huis ben je altijd welkom. 

 

Geloof verdiepen 

Het vieren van de sacramenten, lezen uit 

de Bijbel en nadenken over belangrijke 

thema’s: in de kerk kun je God ontmoeten 

en groeien in geloof. Gevoed worden en 

geïnspireerd raken. 

Het wordt een bijzonder jaar 

De kosten van levensonderhoud zijn 

onevenredig gestegen. Waar moge-

lijk worden woningen en gebouwen 

geïsoleerd. 

Ook wij hebben geïsoleerd en ver-

wachten een  aanzienlijke kostenbe-

sparing op de stookkosten in de 

Witte Kerk. Maar dat is niet genoeg 

om de kostenstijging op te vangen. 

Bovendien willen wij graag bijzonde-

re diensten blijven vieren in de Gu-

dulakerk. 

De opbrengst van de actie Kerkba-

lans bepaalt in grote mate wat wij 

kunnen doen als gemeente. Geef 

ons de (financiële) ruimte om te blij-

ven doen wat er van ons als PG Lo-

chem verwacht wordt. 

“Een nieuw begin” 

 

Wij hopen u en jou te ontmoeten in 

en rondom de Witte Kerk en de 

Gudulakerk. 

Kom! 

 

 

“Kerk in beweging” 

 

Alle vieringen, activiteiten en 

bijeenkomsten in 2023 staan in 

Samenspraak, de Zondagsbrief en op 

de website www.kerklochem.nl en 

www.facebook.com/

ProtestantseGemeenteLochem  
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