Fonteinkerk
van morgen
voor de kerk
Geef vandaag

Samen vormen
we een kleurrijk geheel
Wil je meer weten?
Protestantse gemeente
Rotterdam-Noordrand
Hoe doe ik mee?
Op welke bijdrage mogen we het komende
jaar rekenen? Op het toezeggingsformulier
kun je invullen of je jouw bijdrage in één keer
of in termijnen wilt voldoen en hoe je wil betalen. Voor iedereen is een automatische incasso het eenvoudigst. Bovendien bespaart
dat de kerk ook nog eens kosten. Maak je
het bedrag liever zelf over? Gebruik dan de
acceptgiro of vermeld bij Internetbankieren
het betalingskenmerk dat je op de acceptgiro aantreft. Je kunt ook aangeven of je het
formulier voortaan per e-mail wilt ontvangen.
Wil je fiscaal optimaal profiteren? Vraag dan
een schenkingsovereenkomst aan. Je bepaalt een vast bedrag voor 5 jaar wat je dan
voor 100% mag aftrekken. Wil je meer informatie hierover? Bel gerust 010 - 4181907. Heb
je geen toezeggingsformulier ontvangen?
Vraag het dan aan bij het kerkelijk bureau,
tel: 010 - 4187800.

In 2022 hebben wij € 233.917,- nodig

• Kerkdiensten € 56.000
• Pastoraat aan huis € 34.000
• Alg. Pastoraat € 32.000
• Gebouwen en inv. € 75.169
• Activiteiten € 12.000
€ 24.748
• Overige
Kerkdiensten: Verzorging kerkdiensten op zon- en feestdagen,
rondom rouw en trouw, inclusief voorgaan bij verschillende
zorginstellingen.
Persoonlijk pastoraat: Pastoraat, ziekenbezoek, stervensbegeleiding, kennismaken e.d.
Algemeen pastoraat: Pastoraat, gespreksgroepen, leerhuizen,
bijbelkringen, studie, kerkenraad, collegiaal overleg e.d.
Gebouwen en inventaris: Salaris koster, energie, orgel, onderhoudscontracten en onderhoudsreserveringen.
Activiteiten: Jeugdwerk, Fonteinkinderclub, koffie na de kerkdienst, toerusting, kerkcafé e.d.
Overig: Diverse afdrachten, administratie, licenties, internet,
kerk-tv, bankkosten e.d.
Voor meer informatie:

Kerkelijk bureau
Kerkdreef 2, 3054 GS Rotterdam
Tel. (010) 4187800
E-mail: info@rotterdamnoordrand.nl
Website: www.pkn-rotterdamnoordrand.nl

Joanthan Andrew Photography

Wijkgemeente Fonteinkerk
Bankrekeningnummer:
NL67 RABO 0373 7223 89
t.n.v. Protestantse gemeente
Rotterdam-Noordrand

Wil je inzage in de volledige begroting of heb je vragen? Neem
dan contact op met onze penningmeester, hij is je graag van
dienst: penningmeester@fonteinkerk.nl
Voor vragen specifiek over Actie Kerkbalans kun je mailen naar:
akb@fonteinkerk.nl
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Je bent van harte welkom
in de Fonteinkerk
Wat zijn we blij met ons prachtige kerkgebouw. We noemen
het een huis van God, een huis van de gemeente en een huis
van de wijk.
Wekelijks zijn er kerkdiensten en bezinningsmomenten.
Je kunt er jongeren treffen die godsdienstlessen volgen.
Kringen waarin mensen elkaar ontmoeten rondom de Bijbel,
een boeiend thema, of een film of boek.
Er zijn culturele bijeenkomsten en gezamenlijke maaltijden.
Meerdere orkesten en een koor prijzen de prachtige akoestiek.
Een Joods leerhuis vindt er onderdak.
Velen weten het gebouw te vinden voor een vergadering tegen
een meer dan redelijke vergoeding.
We zijn blij met ons kerkgebouw dat
voor veel mensen op één of andere
manier iets van een thuis is geworden.
Je bent van harte welkom!
Ds. Lourens de Jong

Lichtjesavond
Al enkele jaren is de Fonteinkerk op 2 november open om een
kaarsje aan te steken. Het is een gelegenheid om met een eenvoudig gebaar samen stil te staan bij overleden dierbaren, en verdriet
te delen. Buiten branden waxinelichtjes die het pad naar de kerk
verlichten. Binnen is een aandachtige sfeer met passende muziek.
In de ontmoetingsruimte kan je koffie- of theedrinken en is er gelegenheid voor een gesprek. We hopen dat velen de weg naar de
kerk voor het eerst of opnieuw weten te vinden.

Elke zondag kun je de dienst ook via internet meevieren. Dat kan
live om 10.00 uur of op een later moment. Je vindt de uitzending
door te klikken op ‘Meekijken of -luisteren kerkdiensten’ onder
het kopje ‘Kerkdiensten’ op onze website:

www.fonteinkerk.nl
Voedselbank
De Fonteinkerk is al vanaf 2014 betrokken bij het uitdeelpunt van
de voedselbank ‘Schiebroek, Hillegersberg en 110 morgen’. Elke 2e
zondag van de maand delen we vanuit overvloed met mensen die
minder hebben. Dit is een belangrijk thema geworden in onze Fonteinkerk.
Het is goed om te zien dat
veel mensen dit concreet
maken door levensmiddelen
te kopen en die naar de kerk
te brengen. Wij zorgen dat
het naar het uitdeelpunt gaat.
Bij het uitdeelpunt komt wekelijks een vrachtauto vanuit
de centrale voedselbank in
Rotterdam pakketten brengen. Deze pakketten worden
samengesteld uit materiële
giften door grote bedrijven
en particulieren. Helaas zijn
deze pakketten niet afdoende, daarom is het zo belangrijk dat deze nog aangevuld
worden door de giften van
inzamelingsacties zoals die
in onze kerk.

Ook zijn de uitzendingen direct te vinden via
www.kerkdienstgemist.nl
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Genesis 12:6-9
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