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Onze predikant Pieter J. 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”

Op weg naar de Vredeskerk als ontmoetingsgemeente.
Juist in deze tijd merken we hoe belangrijk plaatsen zijn waar 
mensen onbekommerd met elkaar kunnen omgaan. In het 
afgelopen jaar heeft de kerkenraad van de Vredeskerk plannen 
ontwikkeld om ontmoetingen te stimuleren. Onze keuken 
speelde voor de Coronatijd daarbij al een belangrijke rol. 
Samen koken en samen eten verbindt mensen met elkaar. Net 
zoals het samen werken in de Hof van Lof, onze tuin. Om maar 
twee voorbeelden te noemen.
Dat is in de eerste plaats gezellig. Tijdens de voorbereiding van 
de maaltijd of het wieden van onkruid praat je met elkaar. Vaak 
over je dagelijkse bezigheden. Daardoor leer je elkaar kennen. 
Er ontstaat vertrouwen en vertrouwdheid, je ontdekt een 
ruimte voor het delen van vreugde en verdriet. Een ruimte van 
geloof in – en verlangen naar God. 
Zo gaan we met elkaar de weg van God. Ieder op zijn of 
haar eigen wijze. We verrijken elkaar met onze verhalen en 
ervaringen. We lezen samen de bijbel. Natuurlijk genieten 
we van het zingen van een paar gemeenteleden in de 
kerkdiensten, maar wat verlangen we ernaar om in de 
kerkdiensten weer samen te zingen en te musiceren! 

De gemeente: 
dat zijn wij allemaal samen! 

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. 
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.

SamenSamen voor de 
kerk van morgenmorgen



Mensen geraakt door het verhaal van God en mensen, zoals 
we dat steeds weer opnieuw ontdekken in de bijbel. Mensen 
die elkaar nodig hebben om voor elkaar en in de wereld om 
ons heen tot zegen te zijn. 
We hopen dat u juist ook in deze tijd een bijdrage levert aan 
de gemeenschap rond de Vredeskerk. Natuurlijk in de vorm 
van een gulle gift bij de actie Kerkbalans. Maar zeker ook in 
uw deelname aan alle activiteiten in en om de Vredeskerk 
gemeente. We verlangen naar een tijd waarin dat alles weer 
onbekommerd mogelijk zal zijn. 

‘Wie je ook bent en waar je ook vandaan komt: 
in de Vredeskerk ben je altijd welkom.’

Je wilt toch ook dat de Vredeskerk niet alleen de kerk 
van vandaag is maar ook de kerk van morgen.

Ontmoetingen staan aan de basis van de 
geloofsgemeenschap rond de Vredeskerk. 
Ik steun Actie Kerkbalans om die ook financieel 
mogelijk te maken.
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