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Geachte heer, mevrouw, 
 
 
Het is van alle tijden dat er een plek nodig is waar we elkaar kunnen ontmoeten, tot rust kunnen komen, 
verdieping kunnen vinden. De wijkgemeente van De Drieklank is er voor jong en oud, voor een verbinding 
met mensen in uw buurt, voor levens- en geloofsvragen maar ook voor praktisch hulp! 
 

Veel mensen denken dat kerk zijn zich vooral op zondag afspeelt. Natuurlijk is de kerkdienst belangrijk, 
maar ook wat daarnaast gebeurt is kerk, alleen in een andere vorm. Op de vrijdagochtend bijvoorbeeld 
schuiven in De Drieklank allerlei mensen aan tafel die je op zondag daar niet ziet. Het zijn de mensen van 
het taalcafé die Nederlandse les krijgen. Ze komen overal vandaan. Ze zijn blij dat De Drieklank - de 
vrijwilligers en het gebouw - ruimte biedt voor ontmoeting. Kom ook een keer langs bij de koffie op de 
vrijdagochtend en ervaar zelf het enthousiasme dat de gasten meebrengen! 
 
Uw financiële steun is hard nodig! Daarom actie Kerkbalans 2023. Geeft u ook dit jaar voor de kerk van 
morgen? Wij beseffen dat veel gemeenteleden het financieel moeilijk hebben. Helaas zijn de kosten voor 
het beheer van onze kerk ook gestegen. We willen u vragen, naar draagkracht, hiermee rekening te 
houden.  
 

U kunt op het bijgevoegde formulier u bijdrage aangeven of direct uw bijdrage overmaken naar 
rekeningnummer NL81 ABNA 0529 2056 88 t.n.v. Protestantse Gemeente Almere. Het formulier kunt u 
teruggeven aan de loper die bij u aan de deur komt of opsturen naar: Kerkelijk Bureau, Antwoordnummer 
1666, 1300 WE Almere. U mag ook een foto van het formulier mailen naar kerkelijkburo@pkn-almere.nl  
Daarnaast is er sinds een paar jaar de mogelijkheid om digitaal te geven. Als u hieraan mee wilt doen dan 
kunt u een mailtje sturen naar kerkelijkburo@pkn-almere.nl. U krijgt dan bericht hoe u dit moet doen.  
 
Wij hopen op uw ruimhartige steun zodat de Drieklank een plek is en blijft waar iedereen zich thuis voelt. 

Hartelijk dank alvast! 

 
 
Namens de wijkkerkenraad van De Drieklank en het College van Kerkrentmeesters,  

 
Roel van Benthem 

Kerkrentmeester  
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