Oud-Katholieke Parochie van de Heilige Georgius te Amersfoort: Sint Joris op ’t Zand.

KERKBALANS 2019
Geef voor je kerk

Palmzondag 2018: Palmwijding door bisschop Joris in de tuin van de pastorie

Voor iedereen is de kerk op een andere manier van andere waarde. Parochies en
gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage
nodig van hun leden om te kunnen bestaan. Zo blijven ze van waarde voor hun
leden en de samenleving. Is de kerk voor u ook een plek van waarde? Doe dan
mee aan Kerkbalans en vul het antwoordformulier ruimhartig in.

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de
Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Drie
kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke
geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun
leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke
kerk.

Wijding van de Paaskaars tijdens de Paaswake

Naast de zondagse vieringen met regelmatig kinderkerk is er in onze kerk het
wekelijkse oecumenisch avondgebed. In 2019 is er elke woensdag Stilte Inn voor
een moment van bezinning en rust in de drukke stad. Er zijn speciale
bijeenkomsten voor de ouderen in onze gemeenschap, maar ook voor de
kinderen en de jongeren. We organiseren studieavonden en doen mee aan
culturele en hulpverlenende activiteiten in de stad. Ook onderhoudt de kerk
intensief contact met andere kerken.

Eerste Kerstdag: Het Klein Zandorkest luistert de viering op met fraai muziekspel

Na vele jaren trouwe dienst nemen we afscheid van Janny de Jager als coördinator van de verhuur

Net als voor een huishouden is een
gezonde financiële situatie
belangrijk voor de kerk. Daarom
vragen we elk jaar aan al onze
parochianen en gastleden om een
bijdrage. Het is een vrijwillige
bijdrage, maar we kunnen niet
zonder! De inkomsten uit
Kerkbalans vormen de financiële
basis voor onze parochie. Omdat de
parochie ANBI-erkend is, zijn giften
in principe aftrekbaar van uw
belastbaar inkomen.
Stilte Inn: vanaf september 2018
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