
VISIE

Parousia Gouda bestaat uit mensen die 

met elkaar een geestelijke familie zijn, waarin 

zonen en dochters van God de Vader vanuit 

Zijn gepassioneerde liefde voor mensen een 

liefdevolle open gemeenschap vormen, 

waarvan Jezus Christus het middelpunt is, 

om elkaar en onze medemens onder leiding 

van Zijn Geest van harte te dienen, zodat de 

cultuur van Gods Koninkrijk steeds meer 

merkbaar aanwezig is, in ons midden, in 

Gouda en in de wijde omgeving.

SAMENKOMSTEN

Aula “De Goudse Waarden”.

Kanaalstraat 31, Gouda

10:00 uur met kinderprogramma, 

0 - 11 jaar

IEDERE ZONDAG K1NG K!DS

Crèche: inloop lokaal 022 om 9:45 uur

Peuters: inloop lokaal 004 om 9:45 uur

Basisschool: inloop gymzalen tijdens dienst

www.parousia.nl

Welkom bij de CAMA
Evangelische Gemeente

ALLES IS VAN U 
AFKOMSTIG, EN WAT 

WIJ U SCHENKEN 
KOMT UIT UW HAND

1 Kronieken 29:14



ANBI: Uw gift is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dit betekent dat u een 
aanzienlijk gedeelte van uw gift terug kunt krijgen van de belastingdienst.

ABN-AMRO:  NL31 ABNA 0507 3440 49
ING  NL61 INGB 0000 1629 49
T.n.v.  CAMA Parousia Gouda

Als het formulier niet opent, surf dan naar
https://forms.gle/jnL6bt4vL4zojhBX6

Let op: Dit formulier is een toezegging naar onze administratie. De 
maandelijkse overboeking of automatische incasso naar het rekeningnummer 
van CAMA Parousia Gouda dient u nog zelf in te stellen bij uw bank.
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GEZEGEND
Als gemeente van Jezus Christus zijn wij 
gezegend met veel prachtige zegeningen. We 
zijn God dankbaar voor een gebouw met veel 
ruimte, een prachtige voorganger, bijzonder 
kinder- en jongerenwerk, bijbelcursussen 
en ga zo maar door. Ons verlangen is om 
daarnaast ook heel praktisch in Gouda en 
omstreken aanwezig te zijn. Zodat God door 
ons heen merkbaar aanwezig is. 

VOLDOENDE MIDDELEN
Om dit te kunnen doen is het belangrijk dat er 
voldoende middelen beschikbaar zijn, zodat 
we kunnen uitdelen van de zegeningen die 
wij van God ontvangen hebben. Binnen de 
Parousia is er geen verplichte bijdrage, omdat 
wij op Bijbelse gronden geloven dat geven 
geen bevel is, maar een genadegave, een 
voorrecht, waarin wij allen overvloedig mogen 
zijn (2 Korinthe 8:9). ‘Want God heeft een 
blijmoedige gever lief.’ (2 Korinthe 9:7). 

TERUGGEVEN
Wij hebben een God die ons zo heeft 
liefgehad, dat Hij alles wat Hij had gegeven 
heeft (Johannes 3:16). Alles wat wij hebben, 
ontvangen wij uit Zijn hand. Wij mogen een 
gedeelte daarvan aan Hem teruggeven, ‘tot 
verheerlijking van God’ (2 Korinthe 9:13). 

ZIJN NAAM VERHEERLIJKT
Op basis van Gods Woord (zie o.a. 2 Korinthe 
8 en 9) roepen wij u ertoe op om met een 
blijmoedig hart ook financieel bij te dragen 
aan de Parousia. Zodat Zíjn Naam door úw gift 
verheerlijkt zal worden (2 Korinthe 9:11). 

RIJKE ZEGEN
Denk aan de rijke zegen waarmee God ons 
tot nu toe al gezegend heeft. En aan hoe 
bevoorrecht wij zijn. Hoe prachtig is het 
om vanuit die zegen en dat voorrecht nu 
merkbaar aanwezig te mogen zijn door 
anderen in onze zegeningen te laten delen!

https://forms.gle/jnL6bt4vL4zojhBX6
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