Geef
voor
je kerk

...Geef voor

Doet u ook (weer) mee?

de Muiderkerk!

Heeft u vragen over Actie Kerkbalans?

Bericht

Met vragen over de Actie Kerkbalans kunt u contact
opnemen met onze penningmeester Arien Blees,
penningmeester@muiderkerk.nl, (06)2550 2783

van uw predikant
Juist in crisistijd is het nodig om onze rust te bewaren. Het geloof van de
kerk is daarbij een richtpunt, de gemeente - zelfs online - een houvast.
Dat was vroeger zo, maar ook nu en in de toekomst. Daarom is het nodig
de kerk overeind te houden. Zowel voor u zelf als voor de volgende
generaties.
Op het whiteboard in een lokaal van de Muiderkerk teken ik een poppetje. Met
hersens, een hart, handen en voeten. Pijlen wijzen ernaar. Aan de jongeren vraag ik
naar invloeden die van overal vandaan op hen af komen. Ze moeten op gang komen,
maar als ik het woord ‘influencer’ laat vallen breekt het licht door.
Op het bord schrijven ze wie een goeie invloed op hen heeft. Iemand noteert de
naam van z’n beste vriend. Bij hem voelt hij zich veilig. Anderen schrijven ‘m’n
moeder’ (altijd te vertrouwen), ‘familie’ (daar hoor je bij), ‘games’ (zo leer ik boeven
vangen, ik wil bij de politie). Twee schrijven ‘kerk’ op. Waarom weten ze niet, maar
het is wel zo.
Ik vraag: hoe weten jullie wat een goede invloed is en wat niet? Wat een rare vraag.
Dat wéét je toch gewoon, dat voel je. En: ‘je moet gewoon jezelf zijn’. Ik meen, dat
we het niet altijd uit onszelf weten. Dat we de verhalen uit de bijbel nodig hebben.
En de gemeente, om het erover te hebben. Er zijn zóveel geluiden, trends, belangen. Met elkaar bidden heeft ook invloed op ons. We gaan er anders door kijken en
luisteren. We trainen ons hart om vrij te zijn. En onze hersenen om wijs te worden,
stevig van binnen. Dan kunnen we beter kiezen met wie we willen meedoen en met
wie niet. Gods Geest helpt ons daarbij.

Voor vragen over u lidmaatschap kunt u mailen naar
ledenadministratie@protestantsamsterdam.nl
of naar scriba@muiderkerk.nl

Wat is nodig in 2021

Wat vragen we van u?

Om het werk van de Muiderkerk voortgang te laten vinden en het verder uit te
breiden,is ook voor 2021 weer een flink
bedrag nodig. Tot nu toe kunnen we dit
niet allemaal uit de bijdragen van onze
leden, bekostigen. Maar die kant willen én
moeten we wel op. We willen graag toe
naar een sluitende begroting. We hopen
dan ook dat u vanuit die gedachte wilt
overwegen of u in de gelegenheid bent uw
bijdrage te continueren en wellicht zelfs
te verhogen.

Als u een suggestie voor de hoogte van
uw gift wilt, kunt u denken aan 3% van
uw netto (gezins)jaarinkomen. Voor studenten is onze suggestie 5 tot 10 euro per
maand. Samen met de andere kerken van
de Protestantse Kerk Amsterdam hebben
we één ambitie: Gods liefde gestalte geven in de stad Amsterdam. Met uw bijdrage aan Actie Kerkbalans zorgt u er voor dat
de Muiderkerk in 2021 een betekenisvolle
geloofsgemeenschap voor de stad blijft.
We zijn blij met iedere gift,
ongeacht de hoogte.

Mogen we ook dit jaar weer op u rekenen?
Maak uw eigen ‘mijn PKA’-account aan
Maak snel en eenvoudig uw Kerkbalansbijdrage over
via protestantsamsterdam.nl/mijnpka
Uw persoonlijke wachtwoord staat op het
serviceformulier of kunt u opvragen via
ledenadministratie@protestantsamsterdam.nl

ds. Greteke de Vries

IBAN NL90 RABO 0373741472

t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam
onder vermelding van de Muiderkerk.
De opbrengst is dan voor deze kerk bestemd.

Zij helpen mee! Actie Kerkbalans 2021
‘Ik geef aan de kerk om onze mooie gemeenschap te
ondersteunen.’
Flip Noordam is meelevend kerklid in de Muiderkerk.
‘Omzien naar elkaar vinden wij belangrijk…’

‘Ik geef voor mijn kerk, want dat is
heel hard nodig.’
Helena Vethanayagam heeft een klik met
de Muiderkerk. ‘Ik krijg altijd antwoord…’

Meer lezen? Lees hun hele verhaal op
protestantsamsterdam.nl/geven

Speciale activiteiten in 2021!
Begin 2021 wordt de grote kerkzaal opgeknapt om
deze met Pasen weer in gebruik te kunnen nemen.
Lees over de voortgang op onze website:

muiderkerk.nl
Predikant ds. Greteke de Vries
predikant@muiderkerk.nl
Linnaeusstraat 37, 1093 EG Amsterdam
(06) 1032 5127

Nieuwe Herengracht 18, 1018DP Amsterdam
(020) 535 37 00
info@protestantsamsterdam.nl
IBAN: NL90 RABO 0373741472

www.protestantsamsterdam.nl

