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Je geniet van een actief en vol leven met
werk, hobby’s, familie, vrienden en dieren.
Maar soms is het goed om even stil te staan
bij wat het leven mooi, kwetsbaar en zinvol
maakt.
Zin-in-het-weekend, initiatief van de PGO

“Als u aan de kerk geeft, geeft u aan elkaar.
Om samen een gemeenschap te bouwen, om
God en elkaar te dienen. Samen kerk-zijn
brengt grote vreugde! Actie Kerkbalans
maakt het mogelijk.”
Ds. Trinette Verhoeven, classispredikant

Meer informatie op www.pgoegstgeest.nl.
Heeft u naar aanleiding van deze folder
vragen of behoefte aan een gesprek? Neem
dan contact met ons op via het Kerkelijk
Bureau (06 15 21 66 50).

Waar is uw bijdrage voor nodig?
We geven dit jaar ongeveer € 626.000 uit. Dat
betreft vooral de kosten van onze twee
predikanten, de kerkgebouwen en kosters en
kerkmusici. Onze inkomsten blijven daarbij
achter; we hebben een tekort op de begroting.
Draagt u een (extra) steentje bij?



Samen zijn we de Protestantse Gemeente Oegstgeest
De kerk is volop in beweging! Het is voor velen van betekenis dat de kerk er is. Het
is een plek van bezinning en bezieling, van tranen en troost, van vriendschap en
nieuwe moed. Er klinkt mooie muziek en er is een goed woord waarmee je de week
in kunt. In de Protestantse Gemeente Oegstgeest zoeken we naar manieren om in
de wereld van nu de taal van ‘samen’ te oefenen. Samen rond de tafel, samen het
weekend in, samen bidden en zingen. Samen in actie en samen op pad. Met God en
met elkaar. Je bent welkom zoals je bent!
 
Wilt u meehelpen met uw financiële steun? Die steun is onmisbaar, want kerk-zijn
kost geld.

Geef vandaag voor de kerk van morgen.

"Een boodschap van liefde en een warme gemeenschap
zijn meer dan ooit nodig in een gestresste wereld."
Richtsje Abma, predikant

"Bijzonder in mijn werk als gemeentepredikant
zijn die momenten dat je ervaart dat mensen
op de laag van hun ziel geraakt worden."
Rian Veldman, predikant

Welkom

De kerk is er voor iedereen. Ook als je
druk bent en zondagmorgen niet
goed uitkomt. Er zijn kindermiddagen
en door de week zijn er groepen om
geloof en twijfels te delen. Stap eens
over de drempel!

Je telt mee

De kerk is een plek van liefde, voor
ieder mens. Je hebt er een naam en
telt mee. We leven met elkaar mee bij
rouw en trouw, bij geboorte en ziekte.
Het doet goed om samen op te
trekken in alle fasen van het leven.

De kerk in actie

Door te bidden en te delen, brengen
we ons geloof in praktijk. We geven
aandacht aan wat vaak verborgen
blijft: eenzaamheid, mensen met
schulden, mantelzorg. Zo versprei-
den we warmte om ons heen, in het
voetspoor van Jezus.

Geloof verdiepen

Meditatief bijbellezen, elkaar
ontmoeten rond een thema of samen
een klooster bezoeken. Kennismaken
met nieuwe kinderbijbels. Laat je
verrassen door nieuwe inzichten en
kom op adem!


