Kerkbalans 2020

In het kerkje in Eenigenburg, ook onderdeel van de PGSchagen, zijn het hele
jaar door maandelijks diensten en concerten. In 2019 werd de PGSchagen
Regenbooggemeente.

Geef slim!
Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting.
Geeft u een periodieke gift? Dan kunt u het volledig aftrekken. Zo
krijgt u van de belastingdienst meer terug! U leest hier alles over
op kerkbalans.nl

Grote Kerk Schagen
Markt 23a
1741 BR Schagen

Administrateur:
Mw. B. Plak - van Oostwaard
Tel. 06 336 386 73
E-mail: pgschagen@nexite.nl
Rekening: NL33 RABO 0373 7285 30
t.n.v. Prot. Gemeente Schagen

Want we gaan graag door, ook in 2020!

Onze werkgroep ‘Leren en doen’
organiseert lezingen, concerten en
uitstapjes naar tentoonstellingen. Op
onze website, www.pgschagen.nl, kunt
u meer informatie vinden over al de
verschillende activiteiten.

De toekomst van onze kerk

De kerk in het midden
Al meer dan 600 jaar staat de Grote Kerk in het centrum van Schagen. Al die
jaren is Schagen een plaats waar mensen bij elkaar komen. Voor het ontmoeten
van anderen, het verkopen van producten en het doen van de noodzakelijk
aankopen.
In die Grote Kerk komen mensen samen om mooie momenten in hun leven te
vieren en verdrietige dingen te delen en inspiratie te zoeken en te vinden. De
kerk is bij uitstek de plaats waar mensen samen met anderen opzoek gaan naar
God, geloof en gemeenschap.
Al is de kerk niet meer zo vanzelfsprekend als in het verleden, ook nu zien we dat
de kerk nog steeds een belangrijke functie vervult voor veel mensen. Niet alleen
voor oudere en eenzame mensen of mensen in financiële problemen. De kerk
is er voor alle mensen die zoeken naar inspiratie. Daarnaast wil de kerk in onze
complexe en harder wordende samenleving een steun zijn voor mensen die hulp
nodig hebben, ongeacht ras, afkomst of geloof.
Vanuit de kerk worden allerlei activiteiten georganiseerd. Natuurlijk is er een
kerkdienst op zondagmorgen waar we als gemeente bij elkaar komen. We zijn
blij en dankbaar dat we weer een predikant, Arie Jan van der Bom, hebben die
samen met onze pastor Louise Kooiman actief is binnen onze gemeente. Samen
proberen we op eigentijdse wijze tegemoet te komen aan diegenen, die bezig
zijn met vragen op het gebied van spiritualiteit en zingeving. Zo organiseren wij
door de week bijvoorbeeld verschillende gespreksgroepen, inloopochtenden
en groepen voor rouwverwerking. Op deze wijze probeert de kerk mensen te
verbinden in vreugde en verdriet.

Toch is het voortbestaan van de kerk
niet vanzelfsprekend. Hetzelfde geldt
voor het vrijwillgerswerk omdat we
allemaal ouder worden. Sinds afgelopen jaar maken we gebruik van een
schoonmaakbedrijf.

Eeuwigheidszondag met pastor Louise
Kooiman en ds. Arie Jan van der Bom.

We gaan graag met alles door!
Voor het werk van de kerk krijgen
we geen subsidie en zijn daardoor
afhankelijk van de bijdragen van onze
leden. Om ons werk te kunnen blijven
doen hebben wij deze bijdragen hard
nodig. We willen ook u als lid van onze
kerk en lezer van ons kerkblad ‘Onze
Kerk’ vragen ons financieel te steunen.

Startzondag 2019.

Geef voor je kerk,
ook dit jaar opnieuw!
U2-dienst in de Muziektuin.

2020

Viering kerkje Eenigenburg.

