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Geef “volledig” om je KerkGeef “volledig” om je Kerk
Een vreemd woord: “volledig”, waarin we de 

woorden “vol” en “ledig” horen. 

Woorden die tegenstrijdig lijken te zijn?

“Ledig” betekent echter niet “leeg”.

“Ledig” komt van “ledematen”.

Volledig betekent dus: met al je ledematen 

leven, met al je mogelijkheden.

Paulus beschrijft de gemeente als een 

lichaam: het Lichaam van Christus.

Het lichaam dat in beweging is door de Adem van God.

Om in beweging te blijven hebben al die leden 

(ledematen, lidmaten) elkaar nodig.

De één is niet meer dan de ander 

en ieder heeft zijn of haar eigen plaats. 

De leden zijn op elkaar aangewezen 

en dragen zorg voor elkaar.

Een ieder wordt daarom in dit beeld van Paulus 

geroepen om hart, handen, oor of mond te zijn.

Uw tijds- en financiële bijdrage zal 

daarom de geloofsgemeenschap 

van Goede Rede, 

als het Lichaam van Christus, versterken!

Geef daarom volledig, met lichaam 

en ziel, je hartelijke bijdrage voor 

de toekomst van Goede Rede!

Ds. Tonnis Buurma

De diensten, de bijbellessen en vele andere 

vormen van samenkomen in de kerk geven mij 

niet alleen een warm gevoel van thuis komen maar 

ook vaak troost, vreugde, inzicht en inspiratie.

Is zo’n thuis, voor nu en voor de toekomst, 

wat waard? Ik vind van wel.

Daarom ondersteun ik onze kerkgemeenschap 

metterdaad en financieel.

Goede Rede geeft mij een gevoel van 

thuis komen, samen kerk zijn. 

Ik ervaar een gemeenschap waar 

gezocht wordt naar wat verbindt. 

In de zondagsdienst hoop ik inspiratie op te doen voor 

de dagen erna. Daarom is de gemeenschap van Goede 

Rede voor mij de moeite waard om te ondersteunen!

Leida BruggemanLeida Bruggeman

Jan Willem KleuteJan Willem Kleute
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