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Beste gemeenteleden,
Mag ik niet verwachten

de goedheid van de Eeuwige te zien
in het land van de levenden?

 (Psalm 27:15) 

Door corona ligt er een bijzonder jaar achter ons. We hebben 
geleerd hoe onmisbaar contact is tussen mensen. Ook hebben 
we ervaren hoe belangrijk het is dat er een gemeenschap om 
je heen staat. Met bemoedigende woorden, met meeleven, 
met het duiden van wat ons is overkomen. Ook de betekenis 
van het woord ‘solidariteit’ is duidelijk geworden: solidariteit 
met de zorg en met wie kwetsbaar zijn. Wat fijn dat we samen 
kerk konden zijn ook dit afgelopen jaar. Het is de vraag hoe 
we er als kerk voor staan in 2021. Met alle onzekerheid is voor 
ons één ding wel zeker: we willen leven in vertrouwen op Gods 
goedheid. Ook in 2021. Voor een vitale kerk is jouw (en uw) 
bijdrage zeker nodig. Bij voorbaat dank!

Richtsje Abma

Inspirerende vieringen
Elke week even pauze nemen. Even uitstijgen 
boven de drukte van de dag om te biddenvoor 
alles waar je tegen oploopt. Aangeraakt worden 
door God en je geloof met anderen delen.

Een zorgzame gemeenschap
Een bezoekje als je ziek bent, een bemoedigende 
schouderklop, een helpende hand: omzien naar 
elkaar en voor elkaar zorgen, dat is het kloppende 
hart van kerk-zijn.

Een gastvrije kerk
Wie je ook bent en waar je ook vandaan komt: in 
onze kerk ben je welkom. Je vindt er een luisterend 
oor. God houdt ook van jou en kent je zoals jij 
echt bent.
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