"Ik geef voor mijn kerk omdat ik het belangrijk vind om het omzien naar
elkaar tastbaar te kunnen maken. Gemeente zijn zit in samen geloven,
maar ook in het samen lief en leed
delen … door de generaties heen."
Gerrit van de Ruitenbeek,
lid Protestantse Gemeente Venlo e.o.

In de kerk gaat het om geloof, inspiratie, elkaar ontmoeten en niet direct
om geld. Toch is geld nodig om kerk te kunnen zijn. In de nabije toekomst
zal er weer groot onderhoud aan de gebouwen moeten plaatsvinden,
waar we nu al voor sparen. Daarnaast zijn er de gebruikelijke kosten voor
verwarming, de dominee, de website, liturgieën of materialen voor de
kindernevendienst. Daarom vragen we - dit jaar in het bijzonder - al onze
leden om een bijdrage. Wist je trouwens al dat jouw gift aan Kerkbalans
(deels) aftrekbaar is voor de belasting?
Meer informatie vind je op onze website of neem contact op met
Boke Dijkstra, penningmeester via penningm.cvk.pgvenlo@gmail.com of
telefoon: 06 4013 5285.
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Je kunt de kerkdiensten ook op je
telefoon volgen.

Geef
vandaag
voor
de kerk
van
morgen

We beleven een bijzondere tijd, zoals wij die niet eerder hebben
meegemaakt. Het coronavirus gaat nog steeds rond, maatregelen worden
Ingetrokken en ook weer opnieuw afgekondigd. Dit alles heeft grote
invloed op ons persoonlijk leven.
Als protestantse gemeente in Venlo passen wij ons zo goed mogelijk
hieraan aan. Er is veel inspanning geweest om de kerkdiensten op een
verantwoorde wijze door te laten gaan. De kerkdiensten kun je nu thuis
meebeleven dankzij een enthousiast team. De mededelingen worden nu
per email verzonden en vergaderen gaat soms (helaas) net als sommige
wijkavonden via de digitale weg.

We willen graag een gastvrije en inspirerende gemeente blijven met alle
middelen die we hebben. In onze kerk kun je elke week even pauze
nemen. Even uitstijgen boven de drukte van de dag om te bidden, te
zingen, om aangeraakt te worden door God en om je geloof met anderen
te delen.
Via Kerkbalans kun je investeren in een levende kerk tijdens én na corona.
Een levende kerk met mensen, mensen die elkaar opzoeken in lastige,
maar ook in mooie tijden.
Wil jij ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat?
Geef dan vandaag voor de kerk van morgen.
Dankzij jouw bijdrage kan de kerk voortbestaan.

Een zorgzame gemeenschap
We bemoedigen, helpen en zorgen voor elkaar. Een
bezoekje als iemand ziek is. Of een helpende hand.
Of gewoon even vragen hoe het gaat. Dat is het
kloppende hart van ons kerk-zijn. In alle wijken en
dorpen zoeken leden elkaar op.

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.
Ben je nieuw? We ontmoeten je graag. Neem
vrijblijvend contact op, dan maken we een afspraak
om elkaar te leren kennen. Op onze website vind je
een overzicht van onze activiteiten en
contactpersonen. Of bel of mail onze scriba.

Nieuwsbrief
Ben je al geabonneerd op de wekelijkse digitale
nieuwsbrief ‘Nieuws uit de Joriskerk’? Opgeven kan
via een mail naar de scriba.

