José van Diepen

Kerkbalans 2016

Aan mijn keukenmuur hangt een stukje tekst dat ik
een keer uit Klokgeluiden heb geknipt.
Het inspireert me, geeft steun, soms duurt het lang
voordat geluk komt, maar het komt!
Blijf erin geloven, probeer positief te blijven,
het leven is goed.

Om nog lang een inspirerende en financieel gezonde
gemeente te kunnen zijn, is uw bijdrage aan actie
Kerkbalans van groot belang.
De inkomsten en uitgaven moeten zoveel mogelijk in
balans zijn.

Protestantse Gemeente
Hengelo Gld

Om dit te realiseren vragen we u, als de inkomenssituatie dit toelaat, hetzelfde als in 2015 of zelfs iets
meer te geven.
Geef je voor het eerst dan is 1% van je bruto inkomen
een richtlijn.
Ook zijn er fiscaal voordelige schenkvormen, kijk
hiervoor op www.schenken.nl. Voor meer informatie
vraag één van de kerkrentmeesters.

We hopen ook dit jaar
op u te kunnen rekenen.
Hierbij alvast, bedankt!
Lees voor meer informatie in ons kerkblad
“Klokgeluiden”, dat speciaal voor deze actie
Kerkbalans bij u allen bezorgd is.
Leven is wachten dagen en nachten
denken en dromen of het zal komen
dat grote geluk
Leven is lijden niet te vermijden
Onmacht verduren eindeloos turen
Naar komend licht
Leven is kijken elkaar verrijken
Opnieuw beginnen leren beminnen
Spontaan als een kind
Leven is opstaan elkaar tegemoet gaan
’t hart om te geven en kwaad te vergeven
Het leven is goed
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MIJN KERK INSPIREERT . . . .
Marjan Heinemans
De gelijkenissen van Jezus geven mij telkens weer veel
inspiratie. Drie daarvan raken mij persoonlijk het meest:
Het verloren schaap, de barmhartige Samaritaan en
de verloren zoon.
Het zijn drie korte gelijkenissen die voor mijn geloof
een diepere betekenis dragen. Woorden die ik verbind
met deze gelijkenissen zijn Barmhartig, Zachtmoedig,
Nederig, Eerlijk en Oprecht.

Jan Ebbers en Janny Lijftogt

Deze woorden geven voor mij de diepste betekenis
van het woord LIEFDE weer.

We gaan naar de kerk om samen de rust te vinden en
te luisteren naar Gods woord.
Ook in de natuur zien we de grootheid van de schepping.
Daar worden we stil van en daar kunnen we rust vinden.

Thirza Glastra
Wat mij inspireert in het geloof is het samen zijn met
andere jongeren van mijn leeftijd.
Ik vind het fijn om samen met hen activiteiten te
doen en te praten over het geloof.
Iedere vrijdag ga ik dan ook naar Angerlo toe waar
zo’n groepje samen komt.
Het is daar onwijs gezellig en samen lachen we,
praten we en zijn we fanatiek in het verslaan van
elkaar met spelletjes.

Hermien Hiddink
Open oren
Open ogen
Een open hart.
Soms kan één regel in een lied of preek mij zó
aanspreken dat ik voel: ik heb een opdracht.
Ik probeer dit in te vullen door “er te zijn” voor anderen,
door een bezoek of helpende hand.
Dit verrijkt mijn leven.

WAT INSPIREERT JOU/U . . . .

