Houd elkaar vast!
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Kerk-zijn, dat doen we samen. In verbondenheid met God én met elkaar.
In coronatijd is juist - dat samen kerk-zijn - onder druk komen te staan.
Het blijft het soms moeilijk je in een tijd van deels dichte kerkdeuren echt met elkaar verbonden te
weten.
Het kon niet anders, net als vorig jaar waren de kerkdeuren met kerst gesloten.
Dat was wel een tegenvaller. De kerk was mooi versierd en alles stond klaar om met elkaar in
verbondenheid kerst te vieren. Om samen weer een boost richting de toekomst te krijgen.
Samen vieren en in alle eenvoud wetend, dat in verbondenheid met elkaar en in verbondenheid met
God, er altijd plaats is voor een nieuwe begin.
In plaats daarvan moesten we naar een prik-locatie om een boost te halen.
Maar ondanks alles willen we ook het komend jaar als Protestantse Gemeente Ried-Skingen c.a.
weer een gastvrije plek zijn, waar we rust en verdieping vinden en God kunnen ontmoeten.
U bent lid van onze gemeente en daar zijn we blij om. We hopen dat onze kerk ook voor u van waarde
is. Als lid willen we u met deze brief vragen om een financiële bijdrage. Zodat we er ook in het
komende jaar kunnen zijn voor iedereen die de kerk nodig heeft. Zo kan de kerk haar plek blijven
innemen in onze dorpen, niet alleen als zichtlocatie maar ook als plek waar we rust en verdieping
vinden en God kunnen ontmoeten.
Wij hopen van harte dat u onze gemeente wilt steunen met een bijdrage die bij u past.

Van u is de toekomst
De organisatie is als voorgaande jaren:
U krijgt van ons per post de informatie en het invul formulier.
Het invul formulier stuurt u terug in de retourenvelop (met postzegel) naar de scriba.
Naast het bedrag en/of de termijnen kunt u aangeven of het toegezegde bedrag opgehaald moet
worden, of dat u het per bank overmaakt, of dat u geen bijdrage doet.
Deze informatie kunt u ook mailen naar de scriba van onze gemeente, mevr. O. Fokkema.
Email adres: pkn@ried-skingen.nl
Wilt u uw afdracht via een periodieke gift doen, lees dan ook de achterkant van de folder en neem
contact op met uw kerkrentmeester.
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