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SOLIDARITEITSKAS 2020
Heer, raak mij aan met Uw adem,
reik mij Uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen,

geef op Uw waarheid zicht.

                                                 NLB 695

Vlaardingen, juni 2020

Beste gemeenteleden

Jaarlijks vragen wij om uw aandacht voor de Solidariteitskas. De Solidariteitskas is een Steunfonds 
en Kansenfonds van de PKN. Kerken uit het hele land dragen bij aan dit fonds, met een bedrag per 
belijdend gemeentelid per jaar. Zo ondersteunen gemeenten elkaar om levendig en krachtig midden 
in de wereld te staan. 

Deze actie is/wordt in deze periode bij vele gemeenteleden bezorgd. Bent u niet benaderd, maar 
wilt u wél bijdragen, dan is uw gift van harte welkom op IBAN: NL96 RABO 0373 7308 88.
De verplichte afdracht voor onze gemeente voor 2020 is vastgesteld op € 15.275,00.
In 2019 hebben wij ontvangen: € 12.848,00 waarvoor onze hartelijk dank!

Met vriendelijke groet
John Putter, voorzitter

Waarvoor dient onder andere de Solidariteitskas?
Noodfonds: Voor gemeenten die door de coronacrisis in de financiële problemen komen, is een 
noodfonds opgericht, waaruit een lening verstrekt kan worden.
Vernieuwing: Sommige gemeenten lopen tegen grenzen aan; aan ideeën ontbreekt het niet, maar 
wel aan menskracht, ruimte of geld. Andere gemeenten komen met vernieuwende ideeën, zij zien 
kansen om nieuwe wegen in te slaan.
Ondersteuning missionair werk: Door specialisatie kunnen predikanten en kerkelijk werkers de 
gemeenteleden proactief binnen én buiten de kerk ondersteunen. Het Evangelie wordt gedeeld in 
woord én daad waardoor de kerk van betekenis is in de stad, in de wijk en in de buurt. 
Studentenpastoraat: Er is subsidie beschikbaar voor nieuwe en huidige projecten in het 
protestantse studentenpastoraat.
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