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Meer dan ooit missen we de warmte van andere mensen om 
ons heen: de handdruk bij een ontmoeting, een spontane 
knuffel, dat klopje op de schouder.
Mensen zoeken verbinding, contact en genegenheid. 
En de Vredeskerk is daarbij voor veel mensen niet weg 
te denken: samen komen om je geloof in God, 
maar ook je levenservaringen, te delen. 
Met elkaar. Dat geeft een bijzondere band.

Kerkbalans vraagt jou om te investeren in een levende 
Vredeskerk tijdens en na corona. Omdat we mensen zijn, 
mensen die elkaar opzoeken in lastige, maar ook mooie tijden.

Wil jij ook dat de Vredeskerk 
kan blijven doen waar wij voor staan.
Geef dan vandaag voor de kerk van 
morgen.
Dankzij jouw bijdrage kan de 
Vredeskerk voortbestaan.



Onze predikant Pieter Huiser:
“In de Vredeskerk vind je openheid en ruimte 
voor verschillende meningen en opvattingen. 
Het bijzondere van de kerk is dat je buiten 
je ‘bubble’ komt: in aanraking met mensen uit 
allerlei sociale klassen en politieke voorkeuren. 
Er is ruimte voor ontmoeting, gezelligheid en 
ernst”

Wat is kenmerkend voor de Vredeskerk:
 De Vredeskerk is een actieve en levende gemeente met tal van 
activiteiten:
•  We vieren gewone en bijzondere kerkdiensten.  

Natuurlijk is het jammer dat wij dit nu niet samen kunnen 
doen. Maar het is wel fijn dat diensten nu gestreamd worden;

• Wij zijn bezig met de vernieuwing van de muziek in de kerk;
• De Vredeskerk is lid van ‘De groene kerk’;
•  We gaan samen bloemschikken, tuinieren, wandelen,  

zingen, eten;
•  Vanuit de openheid en ruimte voor verschillende  

meningen en opvattingen zijn er ontmoetingen  
om met elkaar in gesprek te gaan. 
 Dat kan in Bijbelkringen, bij Gesprekscafé Bij-1  
en samen met jongeren of jonge ouders.

“Wie je ook bent en waar je ook vandaan komt: 
in de Vredeskerk ben je van harte welkom. Je vindt 
er mensen die met vallen en opstaan de weg van 
God gaan en dat samen willen doen met jou 
en met alle andere mensen die zij op 
die weg ontmoeten.”



Je wilt toch ook dat Je wilt toch ook dat 
dede Vredeskerk niet alleen niet alleen 

de kerk vande kerk van vandaag is is 
maar ook de kerkmaar ook de kerk van morgen.

“Omzien naar elkaar betekent elkaar zien door 
de ogen van God. Ik steun Actie Kerkbalans 
om dit ook financieel mogelijk te maken.”

foto’s: Gerrit van de Veen
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