“Zo is dan het geloof uit het gehoor,
en het gehoor door het Woord Gods”

Wekerom, januari 2020

Geacht gemeentelid,

Het jaar 2019 ligt alweer even achter ons. Een jaar waarin veel is gebeurd. Mooie en
verdrietige dingen wisselden elkaar af. Hoe voor u het jaar er ook uitzag, één ding is zeker:
God was erbij en Hij zorgde voor ons.
Hartelijk dank voor al uw bijdragen in welke vorm dan ook in het afgelopen jaar. Mede
dankzij uw steun konden we elkaar elke week ontmoeten in de zondagse diensten en
doordeweeks in het verenigingsleven. Was er de mogelijkheid om weer een pastoraal
werker aan te stellen, was er ruimte voor pastorale ondersteuning in Wicherumloo en kreeg
de torenklok een opknapbeurt.
Voor het komende jaar willen we samen verder bouwen aan Gods Koninkrijk in Wekerom.
We zijn daarom heel blij met uw betrokkenheid. Daarom doen we ook nu een vrijmoedig
beroep op uw financiële steun. Geld dat nodig is voor de instandhouding van de erediensten,
voor pastoraat onder jong en oud, voor catechese, jeugdwerk en zondagsschool en voor het
onderhoud aan onze gebouwen. Hoeveel geld er nodig is kunt u lezen in de begroting op de
achterzijde van deze brief.
Op onze website www.hervormdwekerom.nl vindt u een handreiking om te bepalen wat u
zou kunnen geven. Dit is geen maatstaf maar een handreiking. We mogen geven in de
wetenschap dat God een blijmoedige gever liefheeft! Hij wil niet dat u met tegenzin een
bijdrage afstaat, maar juist dat u dankbaar en blij deelt van wat u eerst van Hem hebt
ontvangen. Hij weet ook wat u kunt missen om het kerkenwerk te ondersteunen. U mag
daarom geven naar draagkracht!
Heeft u vragen en/of opmerkingen over de begroting of de vrijwillige bijdrage, neem dan
gerust contact op met een van de kerkrentmeesters.
In week 6 (3 tot 7 februari) worden de door u ingevulde formulieren weer bij u opgehaald.
Wij danken u heel hartelijk voor uw bijdrage en wensen u van harte Gods zegen toe voor het
komende jaar.
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