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Vindplaats van geloof, hoop en liefde

KERSTCOLLECTE 2021
U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders, U alleen
Leidt ons door dit leven heen
© Sela

Vlaardingen, december 2021
Beste gemeenteleden,
‘Van U is de toekomst’, zo luidt het jaarthema van de Protestantse Kerk.
Als we daar niet van overtuigd waren, zou moedeloosheid ons kunnen overvallen.
Maar juist met Advent staan we stil bij wat komt met Kerst: de geboorte van Jezus,
door God gezonden om licht en leven te brengen.
Veel mensen maken zich zorgen om de toekomst en vragen zich af of de kerk nog toekomst heeft.
De toekomst is niet aan ons, maar aan God alleen, van Hem Die is, Die was en Die komt.
(Openbaring 1:4).
In welke getale we naar de kerk kunnen gaan met de Kerst is nog onzeker.
Gelukkig zijn er de mogelijkheden via KerkTV of het YouTube-kanaal van de wijkgemeenten.
Kijk op onze website: www.pknvlaardingen.nl voor actuele informatie over de kerkdiensten rond de
feestdagen. We houden elkaar vast, in gebeden, in gedachten en in omzien naar elkaar.
Heeft u vragen of behoefte aan een (telefoon)gesprek, kan de kerk iets voor u betekenen?
Laat het ons weten via het e-mailadres: info@pknvlaardingen.nl.
Wilt u de kerk financieel steunen met een gift, zodat zij waardevol mag zijn en staande
kan blijven midden in de samenleving?
U kunt uw gift overmaken op IBAN: NL18 RABO 0373 7308 37 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente
Vlaardingen, onder vermelding van uw Registratienummer. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift.
Wij wensen u gezegende Feestdagen!
Namens het College,
Chris van Roon, voorzitter
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