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De Oosterlichtkerk: onze kerk 
 

Een kerk waar veel mensen zich welkom weten, open en naar buiten gericht, waar ruimte is 

voor verschillende opvattingen en waar een groot aantal vrijwilligers zich actief inzet. 

Een kerk waar de veelkleurigheid van de bezoekers aandacht krijgt in de zondagse eredienst 

(vaak met de Oosterlichtband) en bij de activiteiten die in de week plaatsvinden: 

gesprekskringen, leerhuizen, filmavonden, lezingen, beeldend bezinnen, jeugd- en 

jongerenwerk en maaltijden voor senioren. 

Een kerk waar mensen komen voor rust en bezinning, ontmoeting en inspiratie. Waar 

actieve diakenen en pastoraatsteams ‘omzien naar elkaar’ in praktijk brengen door 

praktische ondersteuning te bieden, schuldhulpmaatje te zijn, deel te nemen aan acties voor 

de Voedselbank, bezoekwerk enz.  

 

Het is fijn dat er veel door vrijwilligers gedaan wordt, maar er is ook geld nodig. Het 

onderhoud van het gebouw, verlichting, verwarming, personeelskosten, de erediensten en 

de activiteiten brengen allemaal kosten met zich mee. Dit jaar moet er b.v. een oplossing 

komen voor de lekkende ramen in de consistorie en de peuterruimte. 

Daarnaast willen we komend jaar ook graag extra investeren in jeugdwerk en verbetering 

van het beamerscherm in de kerkzaal. 

 
Om een kerk te zijn en te blijven waar mensen terecht kunnen, of ze nu lid zijn of niet, 

hebben we uw financiële steun nodig. Vandaar de jaarlijkse actie voor de Vaste Vrijwillige 

Bijdrage. 80% van onze jaarbegroting financieren we met de opbrengst van de actie 

Kerkbalans. Ziet u het ook als uw verantwoordelijkheid dat onze kerk van betekenis kan 

blijven voor uzelf en anderen in de samenleving? Dan willen wij u vragen of u uw bijdrage 

voor dit jaar wilt bezien en zo mogelijk verhogen met tenminste 2%, zodat we als kerkelijke 

gemeente onze verplichtingen na kunnen komen en onze activiteiten voort kunnen zetten. 

We hopen dat er voldoende toezeggingen binnenkomen!  
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