
 

 

 

 

WIJ GEVEN VANDAAG 

VOOR DE KERK VAN MORGEN 

 

 

  

               

            
         

         
  

          

         
    

        
       
      



 

 

 

Kerk zijn we samen, even 
een bemoedigend 
schouderklopje, een 
luisterend oor, een 
helpende hand.  

Dat is het kloppende hart 
van kerk zijn. 



 

 

In de kerk delen we lief en leed met elkaar en ontmoeten wij elkaar. 
Hier is hoop en troost te vinden, zeker ook bij speciale levensmomenten 
zoals doop, huwelijk en het afscheid nemen bij de dood.  
Wij bezoeken zieken, ouderen en nieuw ingekomen leden. Jongeren 
proberen we bij de kerk te betrekken. 
 

 
 
Wij ontmoeten elkaar tijdens zon- en feestdagen, in gespreksgroepen, 
tijdens maaltijden, bij zinnige zondagavonden, lichtjesavonden…. 
Genoeg activiteiten! Voor ieder is er een plaats. 
Wij kunnen trots zijn op onze prachtige historische Jacobuskerk aan de 
Kerkbrink in Rolde, het hart van ons dorp. 
Ook dit komende jaar wordt de lofzang gaande gehouden. 
 
Om de kerk én onze gemeente in stand te houden is geld nodig en doen 
wij dit jaar opnieuw een beroep op u. 
U kunt uw toezegging voor Actie Kerkbalans 2023 nu al digitaal 
doorgeven via onze eigen website: 
https://www.jacobuskerkrolde.nl/mijntoezegging/ 
 
Wij vragen u van deze online mogelijkheid gebruik te maken.  
Als wij uw toezegging digitaal ontvangen, hoeven immers minder 
vrijwilligers de enveloppen te bezorgen en op te halen. 
 

Bankrekening Actie Kerkbalans: 

NL38 RABO 0373 7356 18  
t.n.v. CvK Protestantse Jacobuskerkgemeente Rolde 

 

 
 

Doet u dit jaar ook weer mee ? 
 
 

https://www.jacobuskerkrolde.nl/mijntoezegging/


 

 

Aan het begin van een nieuw jaar wordt aan u gevraagd om opnieuw 
bij te dragen aan onze gemeente, die al bijna 600 jaar bijeenkomt in ons 
mooie kerkgebouw.  
 

De wereld van vandaag ziet er heel anders uit dan 600 jaar geleden.  
En hoe ziet de wereld er morgen uit, en volgend jaar?  
Soms houd je je hart vast...... 
 

We blijven behoefte hebben aan een plek waar 
mensen vieren, leren en dienen. 

Juist nu is het zo goed dat er een kerk is. 
Waar de verhalen van hoop blijven klinken, 
waar mensen de vrede en de zachtheid 
oefenen.  
Waar mensen concreet (mee)werken aan 
initiatieven op het gebied van armoede, 
klimaat en opvang van vluchtelingen.  
 
Dat is immers de roeping van de kerk,  
de roepstem van Jezus Christus: 
 
“Zoek het Koninkrijk van God en de 
gerechtigheid die daarbij hoort”. 
 

Ds. Jan Bos 

 

 

Namens de Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters 

Heel hartelijk dank! 
 
 

Anneke Meijering, 
voorzitter Kerkenraad 

 
Goos Knol, Jakob van Nimwegen, Bert Knol, 

College van Kerkrentmeesters 


