Onze kerk in beeld
Dankzij uw bijdrage …

Kunnen bijvoorbeeld onze orgels onderhouden en regelmatig gestemd worden.
Mooie orgelklanken willen we toch niet missen in onze kerk!
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Jaarlijks halen 40.000 vrijwilligers in 2000 kerken in Nederland
geld op voor hun plaatselijke kerk. Om kerken actief te laten zijn.
Waar iedereen altijd terecht kan. Ook bij ons in Huizen. Geef voor
je kerk. Zodat jouw kerk kan geven aan anderen.
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Kerk zijn we samen
Geld: het slijk der aarde.
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Geld is een onderwerp waarover we in de kerk liever niet praten. Dat is een
onderwerp dat veel te ‘laag bij de grond’ is.
Nee, in de kerk praten we bij voorkeur over inspiratie, over gemeenschap,
over het zoeken en vinden van God. Dat past meer bij hoe wij over het
algemeen omschrijven wat onze beleving is bij de kerk.
Bovendien, de kerk is toch een beetje als water uit de kraan: die is er
gewoon.
Hartstikke mooi en helemaal waar. Maar we kennen allemaal ook een
ander spreekwoord: voor niets gaat de zon op. Zelfs niet in de Protestantse
Gemeente Huizen!
We geven zonder erbij na te denken geld uit aan allerlei zaken die we
‘belangrijk’ vinden: auto’s, boodschappen, vakanties, abonnementen,
telefoons, enz. enz.
We dagen u uit ‘zonder na te denken’
een bijdrage te geven aan uw kerk.
Want die biedt dag in dag uit zoveel
meer aan menselijke momenten en
onbetaalbare steun. Kijk als u weer
in de kerkbank zit eens naar de
jongeren om u heen. Die gunt u toch
ook een bloeiende kerk?
Zullen we ophouden met praten
over geld en het gewoon geven?

