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Wij zijn de Protestantse Kerk in Nederland  

Een kerk met twee miljoen leden en ruim 1800 plaatselijke Protestantse Gemeenten.  

En onze kerk is in actie voor de naaste; dichtbij en ver weg, geen mens uitgezonderd.  

Landelijk en wereldwijd gebeurt dit werk door Kerk in Actie.  

En  Kerk in Actie is het werk van uw kerk 

Het werk van Kerk in Actie wordt uitgevoerd in opdracht van plaatselijke protestantse kerken. Twee 
derde van de inkomsten komen via die plaatselijke gemeenten .  

 Wij zijn blij als plaatselijke kerk bij te kunnen dragen aan die taak. 

Overal in het land steken kerkleden hun handen uit de mouwen voor de naaste. Dat blijkt uit een 
inventarisatie van Kerk in Actie. Uit een onderzoek, uitgevoerd onder 800 diakenen, blijkt dat in 80% 
van de kerkelijke gemeenten aandacht is besteed aan de naaste. Door te bidden, te collecteren of 
thema- of welkomstdiensten over en met vluchtelingen te organiseren. In 70% van de gemeenten 
worden ook buiten de diensten activiteiten georganiseerd. Zoals kleding-, goederen- en 
geldinzamelingsacties, het organiseren van activiteiten of het openstellen van het kerkgebouw voor 
vluchtelingen. Ook worden veel thema-avonden georganiseerd en sluiten veel kerkelijke gemeenten 
aan bij wat er al wordt georganiseerd in eigen woonplaats. 

Wij als plaatselijke Diaconie van de Protestantse Gemeente Bovensmilde willen ook onze 
verantwoordelijkheid dragen in navolging van Jezus Christus die ons is voorgegaan.  

En daar hebben wij uw hulp bij nodig  en daarom vragen wij ook dit jaar weer uw medewerking en 

financiële bijdrage voor het vervullen van die taak.  

Plaatselijk is de Diaconie/ZWO  actief voor de verspreiding van de Elisabethbode, ons adoptiekind via 

Plan Nederland, de paasgroetactie voor gevangenen, de kledingactie, de aardappel rooiactie voor 

voedselbank Midden Drenthe, de half jaarlijkse voedselinzameling voor de voedselbank, individuele 

steunverlening, ondersteuning van goede doelen ,en wij houden ons op de hoogte van de 

vluchtelingenproblematiek in onze naaste omgeving onder meer via Inlia en het vluchtelingenplatform 

in Oranje.  

 

 

 

http://www.pkn.nl/


De diaconie die verantwoordelijk is voor de inzameling van de gaven wil u via de Actie Kerkbalans om 

een financiële bijdrage vragen voor de volgende onderdelen. 

 

A  Het plaatselijk diaconale werk, en het diaconale quotum . 

B  Het diaconale aandeel binnen- en buitenland (Werelddiaconaat incl. kinderen in de knel.) 

C Bijdrage voor de plaatselijke z.w.o. commissie 

D Het missionaire aandeel binnen- en buitenland (zendingsquotum) 

 

Om u wat handreikingen te geven voor uw bijdrage het volgende:   

 

Voor het plaatselijk diaconaal werk, het diaconale quotum (A) vragen wij u om een minimale 

financiële bijdrage van € 7,50 per jaar per adres.(A op toezeggingformulier) 

Via Kerkinactie wil de diaconie een inspanningsverplichting aangaan om voor het diaconale aandeel 
binnen- en buitenland ( werelddiaconaat,B) als gemeente een bedrag van minimaal € 3500,- bijeen te 
brengen.  
(B op toezeggingsformulier) 
 
Voor het plaatselijk zendings-en evangelisatiewerk (C) vragen wij u om een minimale financiële 

bijdrage van € 7,50 per jaar per adres.(C op toezeggingformulier) 

Via Kerkinactie wil de diaconie een inspanningsverplichting aangaan om voor het missionaire aandeel 
binnen- en buitenland (D) als gemeente een bedrag van minimaal € 2300,- bijeen te brengen. 
(D op toezeggingformulier) 
 
Bovenstaande bedragen zijn goedgekeurd op de gemeentevergadering van 15 november 2016, bij de 

behandeling van de Diaconie/Z.W.O. begroting . 

Samen kerk zijn, plaatselijk, landelijk en in de wereldsamenleving om te getuigen en te dienen brengt 

met zich mee dat wij op deze wijze van u een bijdrage vragen voor het werk van de Diaconie en de 

Z.W.O. commissie.  

 

Wij hopen op uw bijdrage, naar vermogen 
 

De Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde   

 

 

 



Toezeggingformulier diaconie 2017 voor eigen gebruik  

 

Ik heb/wij hebben toegezegd voor 2017 

 

A. € ………Voor de plaatselijke diaconie en diaconaal quotum van de PKN 
 

B. € ………Voor het diaconale aandeel binnen - en buitenland (werelddiaconaat) 
 

C. € ………Voor de plaatselijke z.w.o. commissie 
 

D. € ………Voor het missionaire aandeel binnen - en buitenland (zendingsquotum) 
 

U wordt verzocht de toegezegde bijdragen door middel van  een eigen overschrijvingskaart over te 

boeken. 

 

Uw bijdrage kunt u overboeken naar bankrekening nummer: NL62FVLB63.58.17.799 t.n.v. Diaconie 

Protestantse gemeente Bovensmilde. 

Om onze administratie en ook uw administratie overzichtelijk te houden verzoeken wij u dringend 

om bij de overboeking te vermelden welk bedrag u voor welk onderdeel ( A,B,C en D) wilt 

bestemmen. 

U kunt elk bedrag natuurlijk ook apart overboeken.  

Alvast heel erg hartelijk bedankt hiervoor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Onderstaande strook gaarne retourneren in de antwoord enveloppe. 

…………………………………………………………………………………………...................................................................... 

7    Toezeggingformulier Diaconie  en Z.W.O. 2017 via aktie kerk balans 

 

Naam: 

 

Adres: 

 

A. € ………. Over te maken voor de plaatselijke diaconie en het diaconale quotum 
 

B. € ………. Over te maken voor het diaconale aandeel binnen – en buitenland (werelddiaconaat) 
 

C. € ……….Over te maken voor de plaatselijke z.w.o. commissie 
 

D. € ……….Over te maken voor het missionaire aandeel binnen – en buitenland (zendingsquotum) 
 

E.  
Datum:     Handtekening: 

 

 

zijn uw naam en adres ingevuld ? 

 

http://www.pkn.nl/

