
...OM SAMEN VAN BETEKENIS TE KUNNEN ZIJN

Haarlem, januari 2021

Meer dan ooit missen we de warmte van andere mensen om ons heen: de handdruk bij een ontmoeting, een 
spontane knuffel, dat klopje op de schouder.
Mensen zoeken verbinding, contact en genegenheid. 
En de kerk is daarbij voor veel mensen niet weg te denken: samen komen om je geloof in God, maar ook je 
levenservaringen, te delen. 
Met elkaar. Dat geeft een bijzondere band.

Kerkbalans vraagt jou om te investeren in een levende kerk tijdens en na de corona-crisis. Omdat we mensen 
zijn; mensen die elkaar opzoeken in lastige, maar ook 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 uw/jouw bijdrage kan de kerk voortbestaan.

Inspirerende vieringen
In onze Pelgrimkerk kun je elke week even pauze nemen. Uitstijgen boven de drukte van alledag om te bidden, 
om aangeraakt te worden door God en om je geloof met anderen delen.

Geef vandaag 
voor de kerk 
van morgen
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Een zorgzame gemeenschap
We proberen voor elkaar te zorgen en elkaar te helpen en te bemoedigen. Dat is het kloppende hart van ons kerk-
zijn.

Een gastvrije kerk
Wie je ook bent en waar je ook vandaan komt: in de Pelgrimkerk ben je welkom. Je vindt er een luisterend oor. Zo 
proberen we duidelijk te maken dat God van je houdt en je kent zoals jij echt bent.
 
“De actie Kerkbalans is een jaarlijkse wake-up call die ons erbij bepaalt dat het voortbestaan van de (Pelgrim)kerk 
niet vanzelf spreekt, maar de steun en inzet van betrokken leden vergt. Ik moet daarbij denken aan Lied 841 uit ons 
Liedboek, wat begint met de vraag: ‘Wat zijn de goede vruchten, die groeien aan de Geest?’ Als antwoord op die 
vraag worden dan genoemd: liefde, vreugde, vrede, geduld, goedertierenheid en geloof. Niet alleen ‘geloof om veel te 
vragen, te vragen honderd-uit’, maar ook ‘geloof om veel te geven, te geven honderd-in’!
Ik hoop dat we allen in geloof onze financiële bijdrage voor het jaar 2021 zullen bepalen en dat onze gezamenlijke 
investering een prachtig rendement -oftewel: veel vrucht- op zal leveren!”

ds. Sicco Zijlstra

Wist u/je dat uw/jouw gift aan Kerkbalans (deels) aftrekbaar is voor de belasting?
Meer informatie hierover is te vinden op www.belastingdienst.nl.
Uw bijdrage graag op NL73 INGB 0003 4528 76 t.n.v. de Pennm vd Gereformeerde Kerk Haarlem-West

Deze folder is uitgegeven in het kader van de actie Kerkbalans 2021 van de Protestantse Kerk Nederland (PKN).


