
Actie beeld en geluid 

 

Beste gemeenteleden, 

Onze beeld en geluidsinstallatie in de kerk wordt vervangen. Eind 2022 zijn de beamers in de kerk 

vervangen maar dit is nog maar het eerste gedeelte. De hele installatie moet worden vervangen 

zodat we weer jarenlang vooruit kunnen en waarbij we onze kerkdiensten en andere samenkomsten 

in de kerk via het internet kunnen presenteren. 

Kosten 
Het vervangen van de installatie kost veel geld. Een totaalbedrag van ongeveer € 41.000,00. Een deel 

van dit bedrag halen we uit onze algemene financiële middelen. Een deel willen we ophalen door het 

doen van acties. Hoe meer we ophalen met acties, hoe lager de bijdrage uit de algemene middelen 

zal zijn wat als voordeel heeft dat de kosten voor de komende jaren kunnen worden beperkt. 

 Kom in actie
We willen graag de hulp van iedere gemeentelid gebruiken. Of je nu  oud of jong of ertussenin bent, 

met elkaar kunnen we best een aantal acties verzinnen om geld in te zamelen. Dit mogen 

verschillende acties zijn, ludieke acties, sponsorlopen, concerten, stampotavond, jeu-de-boule  

competitie,  gezellige koffieochtend of verzin het zelf maar, het doel is helder: zoveel mogelijk geld 

ophalen voor Beeld en Geluid.  

 Aanmelden actie
Daarom de oproep om acties aan te dragen. Wie weet er iets leuks en wil dat graag met ons 

organiseren? Meld je aan via kerkrentmeester@ontmoetingskerknl.nl . Vermeld daarbij de actie die 

je voor ogen hebt en daarbij ook welke doelgroep. En alle input is welkom!  

Uiteraard hoef je dit ook niet alleen te doen. Misschien vind je het leuk om met je “nieuwe wijk” die 

ontstaat door Kerkenraad Anders een activiteit op te zetten. Daarmee kun je elkaar nog beter leren 

kennen, is het gezellig en behaal je meerdere doelen! Sta op en kom in actie! 

Groeithermometer 
In de hal hangt de groeithermometer. Hierop is af te lezen hoeveel geld er nodig is en hoeveel er 

inmiddels is opgehaald. Deze zal wekelijks  worden bijgewerkt. Ook via de website van de kerk zal dit 

worden aangegeven. 

Vragen  
Mocht je vragen hebben of even met iemand willen sparren, dat kan dan met Bert Damsteegt 

(bertdamsteegt@hetnet.nl of bellen of appen via 06-53398492). Wij zijn erg benieuwd en kijken uit 

naar jullie reactie! 

Doet u/jij mee? 
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