Geef
voor
je kerk

...Geef voor

Doet u ook (weer) mee?

de Noorderkerk!

Bericht

Heeft u vragen over Actie Kerkbalans?

Met vragen over de Actie Kerkbalans kunt u contact
opnemen met onze penningmeester Barry Hempenius,
penningmeester@noorderkerk.org

van uw predikant
De Noorderkerk is een huis van God waar je in het hart van de Jordaan, in
een historisch gebouw waar al vierhonderd jaar mensen komen, stil kunt
worden en God en mensen ontmoeten.
Een huis waar je over God hoort, waar je in gesprek gaat over levensvragen en kunt
leren geloven in Jezus. Een huis waar iedereen welkom is en we werken aan
verbinding en gemeenschap in de stad.
Met deze waarden in ons achterhoofd zetten we dagelijks de deuren van de
Noorderkerk open. Op zondag voor bezoekers van twee kerkdiensten die worden
bezocht en online bekeken door honderden gasten en gemeenteleden. Op maandag en
zaterdag wandelen er mensen naar binnen om even een kijkje te nemen of een kop
koffie te drinken. Van dinsdag tot vrijdag is de Noorderkapel open voor wie even stil
wil worden, een gebed doen of een kaarsje aansteken. Daarnaast vinden jongeren en
ouderen door de week hun weg naar een gesprek, een ontmoeting, een gesprekskring,
een bijbelklas, een cursus of catechisatie.
We zijn God dankbaar dat er vandaag zoveel in beweging is in deze oude kerk.
Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat? Geef dan
vandaag nog voor uw kerk, zodat met uw bijdrage de beweging van God ook in 2021
verder gaat.
ds. Johan Visser

Voor vragen over uw lidmaatschap kunt u mailen naar
ledenadministratie@protestantsamsterdam.nl

Wat is nodig in 2021

Wat vragen we van u?

Om het werk van de Noorderkerk voortgang te laten vinden en het verder uit te
breiden, is ook voor 2021 weer een flink
bedrag nodig. Tot nu toe kunnen we dit
niet allemaal uit de bijdragen van onze
leden bekostigen. Maar die kant willen én
moeten we wel op. We willen graag toe
naar een sluitende begroting. We hopen
dan ook dat u vanuit die gedachte wilt
overwegen of u in de gelegenheid bent uw
bijdrage te continueren en wellicht zelfs
te verhogen.

Met uw bijdrage aan Actie Kerkbalans
helpt u mee om de Noorderkerk ook in
2021 te laten voortbestaan.
U steunt daarnaast ook de vele stedelijke
initiatieven die we alleen of met partners
uitvoeren. Samen hebben we een ambitie: Gods liefde gestalte geven in de stad
Amsterdam. Als richtlijn hanteren we 3%
van uw netto (gezins)jaarinkomen. Voor
studenten is de richtlijn een bedrag van
5 tot 10 euro per maand. We zijn blij met
iedere gift.

Mogen we ook dit jaar weer op u rekenen?
Maak uw eigen ‘mijn PKA’-account aan
Maak snel en eenvoudig uw Kerkbalansbijdrage over
via protestantsamsterdam.nl/mijnpka
Uw persoonlijke wachtwoord staat op het
serviceformulier of kunt u opvragen via
ledenadministratie@protestantsamsterdam.nl

IBAN NL90 RABO 0373741472

t.n.v. Protestantse Gemeente Amsterdam
onder vermelding van de Noorderkerk.
De opbrengst is dan voor deze kerk bestemd.

Zij helpen mee! Actie Kerkbalans 2021
‘Ik steun de kerk, zodat zij dienstbaar kan blijven zijn.’
Richard Rood voelt zich welkom in de Noorderkerk.
‘De kerk is voor mij een gemeenschappelijk thuis…’

‘Ik geef graag voor het Huis van God
in de Jordaan.’
Henrike Klok komt graag in de Noorderkerk.
‘Een gebouw voor iedereen…’

Meer lezen? Lees hun hele verhaal op
protestantsamsterdam.nl/geven

De Noorderkerk is veel meer dan alleen
de dienst op zondag! Kijk voor de activiteiten

(en het aangepaste programma rekening houdend met
coronabeperkingen) op onze website:

noorderkerk.nl
Predikant ds. Johan Visser
johan.visser@noorderkerk.nl
Noordermarkt 48
1015 NA Amsterdam

Nieuwe Herengracht 18, 1018DP Amsterdam
(020) 535 37 00
info@protestantsamsterdam.nl
IBAN: NL90 RABO 0373741472

www.protestantsamsterdam.nl

