
VERBOUW 

KERKCENTRUM

De Protestantse Gemeente van Tollebeek  

verbouwt haar kerkcentrum. Om dat te  

kunnen realiseren vraagt de gemeente  

haar leden om (financiële) hulp.

Meer informatie?

Neem contact op met:

Bert Apperlo

bertapperlo@hetnet.nl

0527 - 651 519

De Protestantse Gemeente Tollebeek rekent op uw positieve 

bijdrage. We vragen u het bijgevoegde antwoordformulier 

in te vullen. U wordt binnenkort persoonlijk benaderd voor 

uw reactie. Bij voorbaat dank voor uw medewerking en we 

hopen dat u ook op deze wijze meebouwt aan onze kerk.

Protestantse Gemeente Tollebeek

Bankrekening NL67RABO 

038.65.95.453



Samen kerk zijn, jij hoort erbij!

Wij geloven in Gods welkom aan iedereen. Iedereen doet 

ertoe, iedereen is belangrijk. Wij willen dan ook sámen 

kerk zijn: sámen God zoeken en omzien naar elkaar. Dat 

proberen we uit te dragen in onze kerkdiensten, maar net 

zo goed op alle andere dagen van de week. 

We willen een gastvrije gemeente zijn waarin ieder 

mens - ongeacht zijn/haar geloofsbeleving - welkom is. 

We zijn een actieve gemeente voor zowel jong als oud. 

We zijn samen kerk en staan middenin de Tollebeker 

samenleving. Jij hoort daar ook bij!

Samen ontmoeten, 

jij hoort erbij!

In de ontmoeting van mensen ligt veel kracht 

verborgen. Mensen kunnen elkaar aandacht geven, een 

schouderklopje geven, met elkaar meeleven of op een 

andere manier voor elkaar van waarde zijn. Zowel bij 

mooie als verdrietige momenten is onze kerk er voor 

iedereen, ook voor jou!

Samen verbouwen, 

jij hoort erbij!

De protestantse kerk van Tollebeek bestaat sinds 1962. 

Nu is het tijd om de entree en centrale hal te renoveren 

en verbouwen tot centrale ontmoetingsruimte van onze 

kerk. Het is de plek waar we elkaar ontmoeten bij een 

kerkdienst of een andere gelegenheid. Een plek van 

ontmoeting waar we in de diepste betekenis samen kerk 

zijn, samen met jou!

Samen betalen,  

jij hoort erbij?!

Verbouwen kost veel geld. Gelukkig 

beschikt de kerk over financiële 

reserves. Daar kunnen we alleen 

niet alles van betalen. We hebben 

verschillende fondsen aangeschreven 

voor subsidie. En dan is er nog 

een tekort op de begroting van ca. 

€35.000,-. Hiervoor doen we een 

beroep op jou. Help jij met jouw 

ruimhartige gift mee om dit bedrag 

bij elkaar te brengen? Geef wat je 

missen kunt; je hoort erbij!

Samen doen, jij hoort erbij!

Naast een financiële bijdrage is een bijdrage in natura 

ook zeer welkom. We kunnen klussers, schoonmakers, 

tegelzetters, timmermannen, loodgieters, cateraars, enz. 

goed gebruiken. Help jij ook mee?


