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Collecteafkondiging
Vandaag is de collecte bestemd voor Missionair Werk van de
Protestantse Kerk. De Protestantse Kerk steunt in heel
Nederland pioniersplekken, experimentele vormen van kerkzĳn
voor mensen die niets of niets meer met de kerk hebben. Eén
van die pioniersplekken is het Christelĳk Spiritueel Centrum in Hilversum.
Bĳna een kwart van de Nederlanders is breed spiritueel en religieus geïnteresseerd. Veel
mensen, zowel binnen als buiten de kerk, zĳn op zoek naar spirituele verdieping. Het Christelĳk
Spiritueel Centrum in Hilversum richt zich vanuit het christelĳk geloof op mensen die zoeken naar
ontspanning en rust. Het pioniersteam in Hilversum sluit met een divers aanbod aan bĳ de
behoeften van nieuwe spirituelen. Activiteiten zĳn: meditatie, gebed en stiltewandelingen, maar
ook massage en coaching. Mensen kunnen op deze manier God ontmoeten met lichaam, ziel en
geest.
Het Christelĳk Spiritueel Centrum voelt zich thuis bĳ stilte en het ritme van de eeuwenoude
kloostergewoonten, zoals de getĳdegebeden, waar mensen de kans krĳgen om even uit de drukte
te stappen.
De Protestantse Kerk steunt pioniersplekken in heel Nederland, zoals het Christelĳk Spiritueel
Centrum in Hilversum. Met uw bĳdrage maakt u het mogelĳk dat mensen langs nieuwe wegen hun
geloof kunnen beleven. Van harte aanbevolen!

Bericht voor het kerkblad
Steun de pioniersplekken in Nederland
Overal in Nederland steunt de Protestantse Kerk pioniersplekken, experimentele vormen van
kerkzijn voor mensen die niets of niets meer met de kerk hebben. Zoals bv. het Christelijk
Spiritueel Centrum in Hilversum, dat zich vanuit het christelĳk geloof richt op mensen die zoeken
naar ontspanning en rust. Er is een divers aanbod van activiteiten: meditatie, gebed en
stiltewandelingen, maar ook massage en coaching. Mensen kunnen God ontmoeten met lichaam,
ziel en geest.
Met uw bijdrage steunt u pioniersplekken in Nederland, waardoor mensen langs nieuwe wegen
hun geloof kunnen beleven. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL10 ABNA 0444
444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Missionair Werk.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!

