
  



 

 
Meer dan ooit missen we de warmte van andere mensen om ons 
heen: de handdruk bij een ontmoeting, een spontane knuffel, 
dat klopje op de schouder. 
Mensen zoeken verbinding, contact en genegenheid.  
En de kerk is daarbij voor veel mensen niet weg te denken: 
samen komen om je geloof in God, maar ook je 
levenservaringen, te delen.  
Met elkaar. Dat geeft een bijzondere band. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kerkbalans vraagt u om te investeren in een levende kerk tijdens 
en na corona. Omdat we mensen zijn, mensen die elkaar 
opzoeken in lastige, maar ook mooie tijden. 
 
Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang 
voor staat? 

 
Geef dan vandaag voor de kerk van morgen. 
Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan. 

  

 



 

 

 

 
 

Inspirerende vieringen 
In onze kerk kunt u elke week even 
pauze nemen. Uitstijgen boven de 
drukte van de dag om te bidden, om 
aangeraakt te worden door God en 
om uw geloof met anderen te delen. 

 
 

 
 

 
Een zorgzame gemeenschap 
We bemoedigen, helpen en zorgen 
voor elkaar. Dat is het kloppende 
hart van ons kerk-zijn. 

 

 

 
 

Een gastvrije kerk 
Wie u ook bent en waar u ook 
vandaan komt: in onze kerk bent u 
welkom. U vindt er een luisterend 
oor. God houdt ook van u en kent u 
zoals u echt bent. 
 

 
 
 
 
  



 

 
"De kerk heeft toekomst. Dat is een geloofsuitspraak, 
maar ook een uitspraak die je zelf wáár moet maken. 
Want zonder inzet en financiële steun gaat het niet. Geef 
je om de kerk? Geef dan vóór de kerk!" 

Dominee Gilda Polderman,  
wijkpredikant Santpoort 

 
 

“Omzien naar elkaar betekent elkaar zien door de ogen 
van God. Ik steun Actie Kerkbalans om dit ook financieel 
mogelijk te maken.” 

Dominee René de Reuver, 
scriba van de PKN 

 
 
 
Wist u .. 
- dat uw gift aan Kerkbalans (deels) aftrekbaar is voor de belasting?  
- dat u ook een schenkingsovereenkomst met de kerk kunt sluiten, 

waardoor uw belastingvoordeel groter kan zijn? 
 
 

 

De Dorpskerk 
Burg. Enschedélaan 65 
2071AT Santpoort 
 
Het Kruispunt 
Zon Bastion 3 
1991SK Velserbroek 
 

Postadres: Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek,  
Burg. Enschedélaan 65, 2071 AT Santpoort-Noord. 

Zie ook www.dorpskerksantpoort.nl ; www.kruispuntvelserbroek.nl;  
www.pg-spvb.nl en e-mail: kerkburo@pg-spvb.nl  

IBAN: NL 37 INGB 0000 119 246 t.n.v. Prot. Gemeente Santpoort en Velserbroek. 
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