Vitamine G

Hilversum, januari 2020
Beste betrokkene bij Vitamine G,
De jaarlijkse Actie Kerkbalans gaat weer van start. Als je lid of vriend bent van
Vitamine G, heb je van de Protestantse gemeente Hilversum, waar Vitamine G
toe behoort, een e-mail ontvangen met de uitnodiging aan deze actie mee te
doen. Uit de Actie Kerkbalans worden de grootste kostenposten van Vitamine
G betaald. Alle overige uitgaven die we als gemeenschap hebben, worden
bekostigd uit de Vitamine G-kas. (Zie de bijlage voor de begroting over 2020.)
In deze brief vragen we aandacht voor een bijdrage aan deze financiën én voor
Vitamine G zelf.

Dank!

Vitamine G wordt door veel mensen ervaren als een plek waar zij zich thuis
voelen. ‘Laagdrempelig, relatiegericht, eigentijds, opbouwend, je krijgt er
geestelijke input waar je in de praktijk wat mee kunt’: enkele reacties die we als
kernteam regelmatig horen. Dat Vitamine G zo wordt beleefd, hebben we mede
aan jouw inzet, aanwezigheid en giften te danken!

Bestemming van het geld

In het afgelopen jaar hebben we als Vitamine G
veel mogen bereiken. We zijn zowel inhoudelijk als
qua aantal betrokkenen gegroeid. Zo hebben we
het kinder- en jongerenwerk naar een hoger plan
kunnen tillen. Crèche, Vitamini’s, Kidskerk, Tienerclub
G-Kracht, Jongerenkring Faith & Friendship – zijn uit de
verf gekomen en van mooi, leuk en verdiepend les- en
spelmateriaal voorzien. Hier zijn we heel dankbaar voor.
Ook hebben we een pastoraal team samengesteld en kwam onze diaconale tak –
Vitamine G in Actie van de grond. Missionair waren we daarnaast ook actief met
A Taste of Christmas, The Passion, de Fancy Fair, ons werk in de Food Kitchen en
bijvoorbeeld de betrokkenheid bij Wording en Laleaua. Vergeet ook de vieringen,
triades, huiskringen en worship-avond niet. En geniet jij ook altijd van die lekkere
lunches en de ontmoeting daarbij?
Aan wat we hier hebben genoemd, zullen we ook in 2020 onze liefde, gebed en
aandacht geven. Ook hopen we een cursus te starten voor zoekers en twijfelaars
op geloofsgebied.

Missie

We hopen en bidden dat we in ons spreken en handelen anderen mogen
meenemen naar de Bron die Jezus Christus is. In Vitamine G willen we niets liever
dan dat mensen – van baby’s tot honderdjarigen – leren leven van de liefde van
God de Vader, groeien in toewijding aan onze Heer Jezus Christus de Zoon, en
gaan delen van wat God de heilige Geest aan ons geeft en in ons doet.

Bijdragen aan de missie

Wil jij in 2020 ook financieel bijdragen aan deze missie? Dat kan, naast de
collectes tijdens de vieringen, op twee manieren:
1. Doe mee aan de Actie Kerkbalans, via de e-mail die je daar apart over hebt
ontvangen. Zo kunnen onder andere onze pioniers hun tijd blijven besteden aan
het werk in Vitamine G.
2. Doneer in de Vitamine G-kas. Een gift overmaken naar de Vitamine G-kas kan
door iedereen op elk moment in het jaar worden gedaan. Het rekeningnummer
van de Vitamine G-kas is: NL33RABO 0373 722 613, ten name van Vitamine G.
Elke bijdrage – groot of klein – wordt enorm op prijs gesteld. Een ieder mag
geven naar wat hij of zij bij te dragen heeft. Voor de een is dat een bedrag van
twee cijfers, voor een ander bestaat het uit drie of vier cijfers op jaarbasis.
Dank voor je reactie op deze brief! Heb je nog vragen, laat het me gerust weten.
Hartelijke groet, namens het kernteam,
Herman Verra
PS. Ben je nog geen lid of vriend, overweeg dan een van beide wel te worden, zodat je
ook op die manier kunt bijdragen aan de financieel gezonde basis van Vitamine G.
Lid of vriend worden kan door een mailtje te sturen naar
Maurice de Jong: leden@vitamineG.net.

