Maart 2020
(bijlage)

Taakgroep diaconaat (per abuis vergeten te plaatsen)

Gehouden eigen collectes en inzameling.
Op 26/1 is tijdens de Woord & Tafeldienst voor de 1ste keer voor het diaconale project van de classis Delta ‘Delta voor
Indonesië’ gecollecteerd. Tijdens alle W&T diensten (en op 8 maart) zal voor een drietal projecten in Indonesië gecollecteerd
worden: ‘Een betere toekomst voor straatkinderen op Java’’, ‘Een beter inkomen voor boeren op Java’ en ‘Sterke vrouwen in
de kerk op Papoea.
Het was een mooie start op 26/1 want de opbrengst bedroeg € 332,60.
Op 2/2 werd voor het werelddiaconale klimaatproject ‘Een stabiele toekomst voor boeren’ in Noord Kameroen € 205,95
ingezameld.
Verder zijn in februari de acceptgiro-enveloppen voor de voorjaarsactie van de Centrale Diaconie van de PG Middelburg
voor het werelddiaconale project ‘Goed boeren in een lastig klimaat in Noord Oeganda’ verspreid. Mocht u de acceptgiro
nog niet verstuurd hebben, dan vragen wij u dat alsnog te doen. In april hopen we u de uitkomst van deze actie te kunnen
meedelen.
De Voedselbank Walcheren viert dit jaar haar 15-jarig jubileum. Op zich een treurig feit dat in onze welvaartstaat zo’n voorziening al zo lang bestaansrecht heeft. Maar een felicitatie voor de inzet van de vele vrijwilligers, waaronder leden van de
Koorkerk, is zeker op z’n plaats.
Samen met de Nieuwe Kerkgemeente zullen we dit jaar enkele inzamelingen in natura houden.
Op 16/2 leverde dat bij ons 2 volle kratten met producten, een PlusKadoPakket en € 70 cash op.
In mei houden we samen met de NKG de volgende inzameling voor de Voedselbank.
Hartelijk dank voor al uw bijdragen!

Te houden eigen collectes en inzameling.
Het thema van de 40-dagentijd van 1 maart t/m 12 april is ‘Sta op! Leef vanuit geloof, hoop en liefde’.
Samen met de NKG en de Ontmoetingskerk sluiten we met de collectes aan bij de Kerk in Actie-campagnedoelen voor deze
periode.
• Op 1/3 is dat voor cursussen over bijbelverhalen voor de honderdduizenden christenen die als arbeidsmigrant uit met
name Azië in de Golfstaten werken.
• Op 8/3 wordt weer ingezameld voor het hiervoor al vermelde project ‘Delta voor Indonesië’.
• 15/3 komt Noodhulp in Zuid-Soedan, waar boeren en boerinnen na de gruwelijke burgeroorlog ondersteund worden 		
bij het verbouwen van goed en voldoende voedsel voor de markt, aan bod.
• 22/3 wordt het binnenlands diaconale project ‘Vakantieweken’ ondersteund. Jaarlijks genieten ruim 2700 mensen met
een beperking, begeleid door ruim 1500 ervaren vrijwilligers, van een heerlijke vakantieweek.
• Op 29/3 collecteren we voor nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana. Jonge kinderen die met zwaar werk uitgebuit
worden krijgen in een opvangcentrum een opleiding voor een praktisch beroep en daarmee een nieuw, hoopvoller 		
leven.
Voor al deze bijzondere collectes worden flyers met meer informatie uitgedeeld.
Ook houden we op 8 en 15 maart, weer samen met de NKG, een inzameling in natura en wel voor de Kledingbank.
Sinds 2012 zijn ruim 9.000 mensen, waarvan de helft kinderen onder de 18 jaar, voorzien van moderne, nieuwe kleding
door de ongeveer 100 vrijwilligers. Gevraagd: nieuwe of in goede staat zijnde dames-, heren- en kinderkleding, schoenen,
beddengoed, huishoudelijk textiel, accessoires als kettingen, sjaals, riemen, tassen, e.d.
Achter in de kerk staan containers klaar: ‘ontspullen’ maar!
Namens de taakgroep diaconaat, Jan Janse. Tel. 0118-851332/06-17334769.

