Nieuws van het College van Kerkrentmeesters
Het vergaderseizoen is weer los gebarsten. Zo ook een avond speciaal over begraafplaatsen
waar 2 personen naar toegeweest zijn, 2 avonden cursus voor kerkrentmeesters (2 personen),
een avond over Aktie Kerkbalans 2016 ( 2 pers.). Aktie Kerkbalans??? Jazeker. Heeft u
hem over 2015 al overgemaakt? Gelukkig is al ruim 2/3 van het toegezegde bedrag binnen.
Wij gaan voorbereidingen treffen voor 2016. Op de gemeente-avond kunt u hier meer over
horen. Met name het belang van een periodieke schenking.
Het belastingvoordeel voor de kerk en u geeft netto het zelfde als afgelopen jaar. Voordelig
voor u, goed voor de kerk. Ook voor de jongeren die een baan erbij hebben is het een
overweging.
Agenda:
Zondag 1 november, 15.00 uur concert in de kerk. LaMuze met Fluitenberg7. Zie bericht
elders in dit kerkblad.
Zaterdag 12 december kunt u achter het jeugdgebouw terecht voor een kerkstboom: € 10,=
per stuk.
Zaterdag 12 of 19 december bladruimen bij de kerk. Reserveer de datum alvast, vele handen
maken licht werk!
Ledenadministratie:
Gelukkig komen de meeste berichten bij ons binnen. Heel veel via de GBA.(Gemeentelijke
Basisadministratie). Geboorten niet. Die mag u zelf even doorgeven. U kunt altijd een
berichtje sturen naar ledenadministratie@hgkd.nl.
Zeker als u buiten kolderveens grondgebied gaat wonen en toch bij Kolderveen wil blijven.
Dit geldt ook voor studenten. Laat je je bij de gemeente Meppel uitschrijven en verhuis je
bijvoorbeeld naar Leeuwarden, dan kun je mij of een kerkenraadslid een berichtje sturen dat
je wel bij Kolderveen wilt blijven. Dan wordt je tijdelijk ingeschreven bij een andere
kerkelijke gemeente maar kunnen we je terugroepen. En ben je gewoon lid van de Hervormde
Gemeente Kolderveen – Dinxterveen. Voorkeurslid. Geef dan wel even aan waar je post wilt
ontvangen, bij je ouders of op je nieuwe woonadres. Ledenadministratie: Marieke Bakker,
492533 of ledenadministratie@hgkd.nl.

