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voor
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...Geef voor de

Doet u ook (weer) mee?

Willem de Zwijgerkerk!

Bericht

Heeft u vragen over Actie Kerkbalans?

Met vragen over de Actie Kerkbalans kunt u contact
opnemen met onze penningmeester Gerrit Visser,
(06)303 224 43, grit.49@outlook.com

van uw kerkenraad
Als we u zouden vragen wat de kerk voor u of jou betekent, wat zou er dan
bij u opkomen? Uw antwoorden zullen verschillend zijn: een plek van ontmoeting
met God en mensen, van samen vieren, van bezinning en rust. Van aandacht voor
naasten dichtbij en ver weg, een plek om vragen te kunnen stellen en mensen te treffen die daarover mee willen denken? Steeds komt, hopen we, naar voren hoe waardevol de kerk kan zijn voor iedereen!
In de kerk wordt gebeden, gezongen, gerouwd en gevierd. Mensen komen samen om hun
geloof in God, maar ook hun levenservaringen te delen. Leden van de kerk willen graag
gastvrij zijn naar mensen met een andere levenskijk, een andere zingeving of spiritualiteit. Het gaat juist om ontmoeting, liefst divers en generatie-inclusief, jong en oud.
Als Willem de Zwijgerkerkgemeente zetten we ons in om een waardevolle plek in de
buurt te zijn en te blijven voor die ontmoetingen. Het komende jaar willen we ons extra
inzetten voor het rondmaken van het toekomstplan, waar we de afgelopen jaren aan
gewerkt hebben.
Met veel vrijwilligers, een diaconaal opbouwwerker in de buurt, een nieuwe pastoraal
werker en veel buurtbewoners die mee willen gaan doen, ziet de toekomst er een stuk
zonniger uit. Binnen de nodige beperkingen hebben we kansen gezocht, gevonden en
uitgebuit. De kerk ging niet dicht. We bleven een plek bieden om andere mensen te ontmoeten, om te bidden, een kaarsje op te steken, samen te eten en op verhaal te komen.
Wilt u ook dat de kerk zo kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat? Als u dat
met ons wilt, doen we een beroep op u om vandaag nog voor uw kerk te geven. Door uw
bijdrage kan onze wijkgemeente blijven bestaan en, waarom niet, bloeien!
Nu en in de toekomst!

Voor vragen over uw lidmaatschap kunt u mailen naar
ledenadministratie@protestantsamsterdam.nl

Wat is nodig in 2021

Wat vragen we van u?

Om het werk van de Willem de Zwijgerkerk
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.

Met uw bijdrage aan Actie Kerkbalans
helpt u mee om de Willem de Zwijgerkerk ook in 2021 te laten voortbestaan.
U steunt daarnaast ook de vele stedelijke
initiatieven die we alleen of met partners
uitvoeren. Samen hebben we een ambitie: Gods liefde gestalte geven in de stad
Amsterdam. Als richtlijn hanteren we 3%
van uw netto (gezins)jaarinkomen. Voor
studenten is de richtlijn een bedrag van
5 tot 10 euro per maand. We zijn blij met
iedere gift.

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

Frans Schouwenaar, lid van het moderamen van de kerkenraad

IBAN NL90 RABO 0373741472

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

Zij helpen mee! Actie Kerkbalans 2021
‘Deze kerk heeft meteen gezegd dat de muzikanten
moeten blijven!’
Jan Marten de Vries is cantor van de Willem de Zwijgerkerk.
‘Hopelijk mag iedereen snel weer meezingen…’

‘Ik denk actief mee met de kerk, dat
wordt gewaardeerd.’
Stans Friele doet veel voor de Willem de Zwijgerkerk. ‘Ik kijk wat er op mijn pad komt…’

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

De Willem de Zwijgerkerk is veel meer dan alleen
de dienst op zondag! Kijk voor de activiteiten
(en het aangepaste programma rekening houdend met
coronabeperkingen) op onze website:

willemdezwijgerkerk.nl
Olympiaweg 14
1076 VX Amsterdam
(020) 662 27 00
info@willemdezwijgerkerk.nl

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

www.protestantsamsterdam.nl

