
Jaarlijkse bijdragen die behoren bij het lidmaatschap van de Protestantse Kerk in Nederland: 
Solidariteitskas: € 10, = voor ieder belijdend of dooplid vanaf 18 jaar.  
 
Vrijwillige bijdrage voor de Protestantse Gemeente van Engwierum:  
Een jaarlijks terugkerende bijdrage waarvan gemeenteleden zelf de hoogte bepalen.  Deze bijdrage is 
bedoeld om de dagelijkse gang van zaken rond het kerkenwerk financieel mogelijk te maken. 
Met deze geldelijke bijdrage kunnen wij zondags de eredienst vieren. Ook het jeugdwerk van de kerk 
neemt een steeds grotere betekenis aan in ons dorp. Hier wordt energie en tijd in gestoken en vraagt 
een groot gedeelte van het financiële budget. 
Om dit te ondersteunen kan de vrijwillige bijdrage overgemaakt worden op bankrekeningnummer 
NL54RABO03461.03.037   o.v.v. bijdrage kerkenwerk t.n.v. Protestantse Gemeente Engwierum. 
 
De bijdrage kan ook verspreid over het jaar betaald worden en wel per maand, per kwartaal of één 
keer per jaar. Graag zouden wij zien dat er per automatische incasso wordt betaald.  
 
 

                                                       

Zending  
De vrijwillige bijdrage voor de zending kan rechtstreeks overgemaakt worden op het landelijk 
nummer  NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie Utrecht van de PKN onder vermelding van 
Zendingsbijdrage.                                                                                                                                                 
Het heeft de voorkeur wanneer deze vrijwillige bijdrage voor de zending in een jaarlijks automatische 
overboeking geregeld kan worden bij de bankzaken. 

Gemeenteleden die graag contant de vrijwillige bijdrage willen blijven geven kunnen dit uiteraard 
blijven doen. Zij kunnen hiervoor contact zoeken met Romke de Haan die de financiële boekhouding 
voor de diaconie regelt. 

Kijk voor informatie over zendingsprojecten ook eens op: https://www.kerkinactie.nl/projecten 

Zending speciaal 
Via Operatie Mobilisatie is Jannie Dijkstra uit Ee zendingswerk aan het verrichten in Zambia. Jannie 
heeft hierover verteld in een zendingsdienst in Engwierum.  

Op zondag 30 juni 2019 was de gezamenlijke kerkdienst in Ee voor haar uitzending naar Zambia!   
Jannie maakt nieuwsbrieven, waarmee we haar ervaringen in Zambia kunnen volgen. Doneren aan 
het project waar Jannie mee bezig is kan altijd natuurlijk!       

Kijk voor informatie eens op www.jannieinmission.com                                 


