
 

 

Actie Kerkbalans 2023: De kerk is van iedereen!   
 
Gelukkig kunnen we ons weer vrij bewegen en speelt Corona nog maar een kleine 
rol in ons dagelijkse leven. Iedereen is blij dat het verenigingsleven weer draait en 
ook de kerk is weer regelmatig open voor diensten en concerten.  
 
De kerkelijke activiteiten, het beheren van de gebouwen en het onderhouden van de 
begraafplaats en dorpstuin wordt grotendeels gedaan door vrijwilligers. Wij zijn 
iedereen die meehelpt daar erg dankbaar voor! 
 
Onze pastor Linda Wind is beschikbaar voor pastoraat en gaat meestal voor in de 
kerkdiensten. En vanuit onze gemeente worden nog altijd bloemen en fruitbakjes 
bezorgd, dorpsgenoten financieel ondersteund en bezoeken gedaan. Hierbij wordt 
geen onderscheid gemaakt tussen kerkleden en niet-kerkleden. (bent u 80+ of weet 
u mensen die een hart onder de riem kunnen gebruiken? Laat het ons weten!)  
 
Veel dorpsgenoten zijn niet (meer) actief betrokken bij het kerkelijke leven, maar 
dragen de kerk wel een warm hart toe. Vanwege de historische en kenmerkende 
uitstraling van de mooie Piterkerk en vanwege de graven van dierbaren rondom en 
achter het kerkgebouw. En wij hopen dat u de kerk ook een warm hart toedraagt. 
Mede vanwege de troostende rol die zij voor veel mensen wil en kan betekenen. Wilt 
u een steentje bijdragen? 
 
Geef voor de kerk! Dan blijft de kerk in ons dorp een plek van betekenis.  
Helpt u mee? 
       
Alvast heel hartelijk dank!      
Met vriendelijke groet,  
 
Jan Quarré    Trea Abma 
Voorzitter kerkenraad  Kerkrentmeester  
 
Rekening IBAN NL58 RABO 0322 9004 68  
t.n.v. Protestantse Kerk Lippenhuizen-Hemrik 
o.v.v. Kerkbalans 2023 
 
We komen niet deur aan deur om uw antwoord op te halen. 
 
Onderstaande opties zijn mogelijk: 

1. U maakt uw bijdrage voor 1 maart 2023 over via de bank, een periodieke 
overboeking is ook heel welkom. Of gebruik de QR code. 

2. U kunt uw bijdrage brengen of laten ophalen: 
Voor Hemrik:   Jan Quarré, Ikesingel 16, Hemrik tel: 0516-471387 
Voor Lippenhuizen:   Trea Abma, Bûtewei 45, Lippenhuizen, tel: 0513-465451
    

 

 
 

 


