Al bijna 2000 jaar is de kerk voor
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ontelbaar veel gelovig en van grote
betekenis. In de kerk ontmoet en we
God en elkaar. Het is een plek
waar we tot rust komen, naar elkaar
omzien en samen God zoeken .
Een waard evo l moment in de week

Inspirerende vieringen
In de kerk kunt u elke week even
pauze nemen. Uitstijgen boven de
drukte van de dag. Tijd vinden om te
bidden voor alles wat u bezighoudt.
Aangeraakt worden door God en uw
geloof met anderen delen.

waaro p we ons geloof én het leven
met elkaar delen.
Gister, vandaag… en morgen.
Kerken willen ook in de toekomst
van betekenis zijn voor mensen die
verdieping en ontmoeting zoeken.
Kerkleden willen gastvrij en
uitnodigend zijn voor jonge mensen
die hun leven nog voor zich hebben,
en voor hen die God nog niet kennen.
Kerk-zijn kost geld en daar is uw
steun bij nodig.
Wilt u ook dat de kerk kan blijven
doen waar ze al eeuwenlang
voor staat?

Zorgzame gemeenschap
Kerk zijn we samen. We kijken naar
elkaar om, zorgen voor elkaar. Even
die bemoedigende schouderklop, dat
luisterende oor, een helpende hand
wanneer het nodig is; dat is het
kloppende hart van kerk-zijn.

Gastvrije kerk
De kerk is voor iedereen. Voor jong
en oud. Voor wie regelmatig komt en
voor wie af en toe aanschuift. Voor wie
zoekende is en voor wie al jarenlang
gelooft. God kent u zoals u bent en in
Zijn huis bent u altijd welkom.

Geloof verdiepen
Het vieren van de sacram enten,
lezen uit de Bijbel en het bezinnen op
belangrijke thema’s: in de kerk kunt u
God ontmoeten en groeien in geloof.
Gevoed worden en geïnspir eer d raken.
U gaat verrijkt de week weer in.
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Actie Kerkbalans
In januari doet onze kerk mee aan de
Actie Kerkbalans 2022. Tijdens deze
actieperiode vragen we onze
kerkleden om een financiële bijdrage,
zodat we ook in 2022 kunnen doen
waar we als kerk voor staan. Het
thema van de Actie is ‘Geef vandaag
voor de kerk van morgen’. Want ook
in de toekomst willen we als kerk van
betekenis zijn voor mensen die
verdieping en ontmoeting zoeken.
Uitnodigend voor jong en oud.

