
E E N  N I E U W E  M A N I E R  V A N  G E V E N  

 

D E  K E R K  D O E T  E R  T O E  

Ook voor jongeren doet de kerk ertoe. De 

kerkdiensten op zondag zijn ook voor jonge 

mensen van levensbelang. Het gaat namelijk om 

je aards en hemels geluk. Echt gelukkig ben je als 

je de Heere Jezus kent als je Heiland. Hij maakt je 

los van alle ballast en geeft je echte vrijheid.    

D A N K B A A R H E I D  

Het wonderlijke is dat Hij niet van ons vraagt dit 

samen op te lossen. Hij doet het alleen en 

vrijwillig. Dat kom je nergens anders op de 

wereld tegen. Als iemand je van je grootste 

probleem afhelpt, ben je zo iemand vanzelf erg 

dankbaar. Die dankbaarheid toon je vooral door 

je leven lang alleen te vertrouwen op de Heere 

Jezus als je Zaligmaker. Het behaagt God het 

meest dat je gelooft in Zijn Zoon. Genade is 

gratis. Wat een geweldige boodschap heeft de 

kerk door te geven in deze wereld. Je kunt 

meehelpen door een kleine of grote bijdrage. 

Wat je maar missen kan. 

G I V T  

GIVT is een moderne manier om je bijdrage te 

betalen. Via een app op je telefoon is het heel 

simpel ’s zondags digitaal mee te doen aan de 

collecte. Bij de uitgangscollecte kun je in één 

keer alle collectes betalen. Handig! 

 

D O E L  

Genade is gratis! De verspreiding 

van deze boodschap kan niet 

zonder jouw bijdrage. 

Nog nooit was het zo eenvoudig 

om bij te dragen aan het werk in 

Gods Koninkrijk. Via de app GIVT 

kun je op een eigentijdse manier 

bijdragen.  

Probeer het eens uit! 

 

Meer informatie over GIVT en 

onze gemeente kun je vinden op 

onze website: 

www.hervormddoornspijk.nl 

 

 

 

 

 

 

http://www.hervormddoornspijk.nl/

