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Steenbergen, 8 juli 2020 
 

 
 

Beste mensen, 
 
Ook deze zondag is er weer een dienst waarbij u aanwezig kunt zijn. 
Om het voor de coördinatoren makkelijk te houden, moet er nog wel aangemeld worden voor de dienst. 
 
Daarvoor kunt u zich opgeven bij mij, het liefst via de mail, connybom@autobom.nl, maar het kan ook  
telefonisch, 0167 – 56 47 45.  
Voor de dienst van 12 juli a.s. kunt u zich nog opgeven, er zijn plaatsen beschikbaar. 
U ontvangt van mij uiterlijk vrijdag een mail met daarin de tijd waarop we u verwachten (zodat de doorstroming 
in de kerk geregeld kan worden). 
U bent van harte welkom! 
 
In de dienst van zondag gaat mw. T. Veldhuizen voor. 
 
Collectes: diaconie en kerkrentmeesters 
- Deze zondag wordt is de collecte voor het werk van de diaconie. 

Diaconieën doen o.a. belangrijk werk in het ondersteunen van mensen in armoede, binnen en buiten de 
kerk. (Rekeningnummer NL51 RABO 0148820611 Diaconie Hervormde Gemeente Steenbergen o.v.v. de 
collecte en datum) 

- Voor het onderhoud en het werk van de kerkrentmeesters (Rekeningnummer  NL73 RABO 0148820700) 
 
Mensen die de dienst bijwonen kunnen hun bijdrage in de daarvoor bedoelde collectebakjes doen, maar u kunt 
ook uw bijdrage overmaken. 
 
Van de kerkrentmeesters: 
Als u dit leest staat de steiger misschien nog tegen de kerk aan.  
Omdat de goot slijtage begon te vertonen hebben we, om erger te voorkomen, besloten deze te laten 
vernieuwen. De firma Jobse is nu bezig om de goot te vervangen en nog wat kleine dingen na te kijken. Het is 
wel een hoge kostenpost, maar uitstel betekent misschien straks nog hogere kosten en we proberen ons 
gebouw goed te onderhouden, zodat we niet achter raken. 
Onze dank gaat uit aan iedereen die regelmatig de collecte overmaakt op onze rekening. 
Ondertussen is de solidariteitskas bij u binnen gekomen en vragen u ook daar aan te denken waarbij wij ook 
gemeenten die niet zo sterk zijn te kunnen ondersteunen. 
De tussenstand van de kerkbalans is momenteel € 21.610,--, dus dat gaat fantastisch. 
Nogmaals onze hartelijke dank voor uw gaven in deze coronatijd en dat u aan de diaconie en de 
kerkrentmeesters denkt. 
 
Hoop u zondag te zien. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Conny Bom 
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