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Zo zijn we samen van betekenis voor Eerbeek 
 

Eerbeek, januari 2019 

 

Geacht gemeentelid, 

 

Bedankt voor uw bijdrage aan Kerkbalans in het afgelopen jaar. Mede dankzij uw steun konden we verder 

bouwen aan een gemeenschap die omziet naar elkaar. 

 

Deel je leven 

Want geloven en leven kun je niet alleen. En dat hoeft ook niet. De Kruiskerk is een plek voor ontmoeting en 

waar mensen elkaar ontmoeten gebeurt iets. We delen het leven, helpen en inspireren elkaar. Zo is de kerk 

een plek waar we samen groeien en leren. Dat is toch mooi? Dat is wat deze wereld nodig heeft. We zijn er 

daarom niet alleen voor onze actieve leden. We willen een inspirerende plek zijn voor alle inwoners van 

Eerbeek en klaar staan voor iedereen die zoekt naar God. 

 

Een kerk die verbindt 

Zo’n plek wil onze kerk zijn. Sterker, zo’n plek ís onze kerk! Wat u daarvan merkt? Kijk maar eens in onze 

jaargids of op www.pkneerbeek.eu. Wekelijks organiseren we allerlei activiteiten met inhoud of ontspanning, 

een waardevolle bijdrage waar mensen echt wat aan hebben. Dat konden we ook afgelopen jaar doen, 

mede dankzij uw financiële bijdrage. 

 

Helpt u mee? 

Omdat wij weten dat u onze gemeente een warm hart toedraagt, durven wij u te vragen: wilt u overwegen 

om uw bijdrage te verhogen? U kunt uw bijdrage doorgeven via bijgevoegd antwoordformulier. Dankzij uw 

financiële bijdrage kunnen we deze activiteiten blijven organiseren en verbinding blijven zoeken met de 

mensen om ons heen. 

 

Bedankt voor uw steun en betrokkenheid bij onze gemeente. Samen zijn we een plek van betekenis! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

  

Annette Cillekens-Van Zwieten Luwe Boomsma 

Voorzitter kerkenraad Voorzitter College van Kerkrentmeesters 

   


