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Barneveld, december 2020 

 

 
Het goede leven - leven in het perspectief van Gods licht 

 
 

Geacht gemeentelid, 
 

Wat is het goede leven? Dat is een vraag die ons zeker in deze corona-tijd bezig houdt. Velen zetten dan ook 

vraagtekens hierbij, vooral als het goede leven afhangt van welvaart, mindfulness en je fijn voelen.  
In de kerk en als christenen geloven we dat het goede leven alles met God te maken heeft. Hij maakt het 

leven goed! Hij zet ons leven - met al zijn vreugde en verdriet - in zijn licht. 
In ons samenleven met anderen laat Hij iets van zichzelf zien. Dát alles geeft zin aan ons bestaan en maakt 

ons leven goed. 

Als kerk mogen we leven in dit perspectief van Gods licht en daarvan getuigen. We hopen dat het doorklinkt 
in onze activiteiten en ons inspireert om onze verantwoordelijkheid voor elkaar, en de mensen om ons heen, 

dichtbij en ver weg, op ons te nemen. 
 

Ook in het komende jaar zijn er voor jong en oud allerlei activiteiten in onze gemeente: erediensten, 
gespreksgroepen, maaltijden, pastoraat, diaconaat en catechese. Activiteiten die toerusten, inspireren en 

bemoedigen tot navolging van Christus. We kunnen die alleen organiseren dankzij uw financiële bijdrage.  

 
Door de corana-crisis die ons allen getroffen heeft is ook de kerk getroffen. Niet alleen konden we geen kerk 

zijn zoals we dat graag willen, met name het wegvallen van de zondagse eredienst en de beperking van het 
aantal bezoekers troffen ons maar ook financieel was en is het moeilijk. Terwijl de vaste lasten, zoals 

salarissen, verlichting en verwarming etc. gewoon doorgaan vielen de inkomsten voor een groot gedeelte 

weg. Een en ander leidt er toe dat we het jaar 2020 naar verwachting afsluiten met een tekort van ca. 
€ 40.000,-  

Daarom vragen we u aan het einde van het jaar om een extra gift. 
 

Doe mee aan de eindejaarscollecte! Dit kan door uw bijdrage over te maken op onze bankrekening: IBAN 

NL16 RABO 0373 7159 35 ten name van Protestantse Gemeente te Barneveld, onder vermelding van 
“eindejaarscollecte”. 

 
Als u/jij vragen of opmerkingen heeft/hebt over deze collecte of over de bestemming daarvan, neem dan 

contact op met één van de kerkenraadsleden. 

 

P.S. Geef voor je kerk! 

 
Als kerkenraad danken wij u/jou bij voorbaat heel hartelijk voor uw betrokkenheid en steun! 

 

Geloof – Hoop – Liefde 
 

 
 

Nb. Het rekeningnummer voor deze bijdrage is gewijzigd!!! 
 

 
1zoals gebruikelijk is de 1e collecte in de oudejaarsdienst bestemd voor de diaconie, de 2e collecte in deze 
dienst is de eindejaarscollecte. 

 

Eindejaarscollecte 2020 


