Voldoende
frankeren

Kerkelijk Bureau
Drilscholtenstraat 30
7556 NP Hengelo

hART

Waar laat ik mijn inschrijfformulier?
U kunt het formulier inleveren in de kerk of in de brievenbus van
het Kerkelijk Bureau, Drilscholtenstraat 30, 7556 NP Hengelo.
Mailen kan natuurlijk ook naar
hart.van.de.waterstaatskerk@pkn-hengelo.nl

Bewaar deze strook voor uw eigen administratie

van de

Protestantse Gemeente in Hengelo

Kerkelijk Bureau
Drilschotenstraat 30
7556 NP Hengelo
Telefoon: 074 - 291 25 76
hart.van.de.waterstaatskerk@pkn-hengelo.n
www.pkn-hengelo.nl

Water
staats
kerk

Horen, zien & zitten. Ik doe mee!
De Waterstaatskerk wordt onze nieuwe kerk voor
vandaag en morgen. Daar gaan we met z’n allen een
mooie toekomst tegemoet. Als stadskerk, midden
in het centrum van Hengelo. Een oase van rust,
ontspanning en harmonie. Of je er nu komt voor de
eredienst, meditatief moment of een concert. Waar
iedereen, wie je ook bent of van waar je ook komt,
zich direct thuis zal voelen. Er is al heel lang hard
aan gewerkt en het is nog niet klaar. Maar het schiet
op. We weten al in grote lijnen hoe het er uit gaat
zien. Nu gaan we de puntjes op de i zetten.

Lekker zitten, ontspannen luisteren
De kerkzaal vormt het hart van de Waterstaatskerk. Daar komen we samen en beleven we
waarvoor we gekomen zijn. Daar zit je lekker en
hoor je alles helder bij een passende verlichting.
Dat alles is er nog niet en daar willen we het even
over hebben. Over gemakkelijke stoelen, over
perfect geluid en sfeervolle verlichting. Over het
samen waarmaken. Vandaar de actie “Hart van
de Waterstaatskerk”. Samen er voor zorgen
dat de kerkzaal ons hart wordt.

Dat zal toch mooi zijn
De actie “Hart voor de Waterstaatskerk” is een
crowd-fundactie met als doel de kerkzaal met z’n
allen in te richten. We gaan voor:
• 300 gestoffeerde, gemakkelijke stoelen (ook
goed voor de akoestiek)
• een perfect geluidssysteem geschikt voor spraak,
zang en muziek, te gebruiken in variabele opstellingen, inclusief distributie naar andere ruimtes
en internet
• een sfeervol verlichtingssysteem dat geschikt is
voor alle activiteiten, zoals vieringen, lezingen,
concerten, etc.
• een handige infrastructuur die gemakkelijk

aanpasbaar is, om snel te kunnen inspelen op
verschillende activiteiten. Bijvoorbeeld op
zaterdagavond een concert, op de zondagmorgen een kerkdienst en ’s middags weer een
ander concert.
Het Hart van de Waterstaatskerk mogelijk maken.
Je plekje zoeken en er eens even goed voor gaan
zitten. Dan voel je je meteen thuis. Dat zal toch
mooi zijn..

Kerkzijn doe je samen
De kracht van crowdfunding is dat je het samen doet. Als gemeente
laat je zien dat je sterk
staat. Ook naar buiten
toe laat je zien dat het
niet alleen om woorden gaat maar ook om
daden. Dat is Kerkzijn
in optima forma!

Een paar suggesties
• adopteer een gemakkelijke stoel voor € 250. Uw
geschenk aan onze gemeente voor het hart van
de kerk
• draag €250 bij aan sfeervolle verlichting en een
perfect geluid
• kunt u moeilijk kiezen? Dan is een combinatie
natuurlijk mogelijk.Voor € 500 een gemakkelijke
stoel, sfeervolle verlichting en een perfect geluid
• een algemene gift, die uiteraard wordt besteed
aan het interieur van de kerkzaal
Hebben we u op een idee gebracht? Als we er met
z’n allen voor gaan, dan komt het “Hart van de
Waterstaatskerk”er. En het mooie is: elke keer
wanneer u er komt hebt u - en wij allemaal - er weer
plezier van. Is het toch een goede investering!

Ik doe mee aan de actie
“Hart voor de Waterstaatskerk”
ik adopteer ….. stoel(en) à € 250
ik ga ….. keer voor sfeervolle verlichting
en perfect geluid à € 250
ik kies ….. keer voor de combinatie stoel,
licht en geluid à € 500
ik vind alles belangrijk, daarom stort ik graag
in het crowd-fund

€ …..
€ …..
€ …..
€ …..

Betaalwijze van het toegezegde bedrag
éénmalig € …..
gespreid over 1 jaar € ….. /per kwartaal (totaal € …..)

Betaling door (hieronder aankruisen wat van toepassing is):
machtiging voor incasso van het termijnbedrag
(u ontvangt conform de SEPA-regels een apart formulier met
vermelding van toegezegde termijnen en betalingsdata, ter ondertekening van de machtiging).

overschrijving van het toegezegde bedrag naar het
speciale rekeningnummer NL53FVLB0227202066 van
de Protestantse Gemeente Hengelo, ovv “Hart van de
Waterstaatskerk”
Nog een tip: Uw bijdrage is een schenking onder ANBI.
Aftrekbaar van de belasting dus. Zo draagt de belasting ook nog bij
aan ons “Hart van de Waterstaatskerk”

Ik doe graag mee
Naam:.........................................................................................
Adres:.........................................................................................
Plaats:.........................................................................................

Afscheurstrook voor uw administratie
Betaalwijze van het toegezegde bedrag
éénmalig € …..
gespreid over 1 jaar € ….. /per kwartaal (totaal € …..)

