
[ Diaconie> Acties ]

21-02-2019

Nieuwe inzamelingsactie voor De Engele van Zitterd-Gelaen

Vanuit de diaconieën wordt er in maart weer een
inzamelingsactie gehouden voor de Engele.
Gedurende 3 weken, op 10, 17 en 24 maart zal er
zowel in de Johanneskerk als in de Ontmoetingskerk
ingezameld gaan worden!
Deze keer kunt u verzorgingsproducten inleveren
op de tafel in de hal. Denk hierbij aan bv.
shampoo, zeep, bodylotion, douchegel, deodorant,
zonnebrandcrème.
U kunt ook een financiële bijdrage leveren.
Hiervoor staat er een collectebus klaar.
We hopen dat we weer op u kunnen rekenen! 
Mocht u  vragen hebben dan kunt u terecht bij de
contactpersonen:
- Irene van Gurp         emailadres:
i.stolte@hetnet.nl
- Joke Bos               emailadres: joke.bos@planet.nl 

Diaconie/Joke van der Steen, 21-02-2019

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 3513, Subitem: 237.
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[ Diaconie> Acties ]

16-03-2019

Fietsen gevraagd

In het AZC Spaubeek zijn sinds kort weer
vluchtelingen gehuisvest. Zij wachten hun
asielprocedure af. Om ergens heen te gaan, bijv.
boodschappen doen, iemand bezoeken of een
kerkdienst bijwonen zijn zij afhankelijk van
openbaar vervoer, (dat is duur, want zij hebben
maar beperkte financiele middelen) of van de
bereidwilligheid van anderen om hen te brengen of
te halen.
De vluchtelingen zouden minder afhankelijk zijn
als zij een fiets ter beschikking zouden hebben.
Bij dezen doen we een beroep op u: misschien
heeft u nog een fiets staan die niet meer gebruikt
wordt ,waar u een vluchteling een plezier mee kunt
doen.
Ook een kinderfiets of een fiets met kinderzitje
is welkom.
indien u een fiets ter beschikking wilt stellen kunt u dit melden bij:
Joke van der Steen,email vander_steen@zonnet.nl,  tel. nr. 046 458 4618 
of Wim Hendriks,    email wpt_hendriks@hetnet.nl    tel. nr 046 475 57 34

Diaconie/Joke van der Steen, 16-03-2019

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 3591, Subitem: 237.
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[ Diaconie> Acties ]

08-12-2019

KERSTSTOLLEN-ACTIE!!

Kerststollen voor de Éngele van  Zitterd- Gelaen!

Vanuit de diaconieën wordt er in de decembermaand
een speciale  inzamelingsactie gehouden voor de
Engelen.Gedurende 2 weken , op 8 en 15 december  
zullen er zowel in de Johanneskerk als in de
Ontmoetingskerk  kerststollen ingezameld gaan
worden!
U kunt ook een financiële bijdrage leveren.
Hiervoor staat er een collectebus klaar.We hopen
dat we voor de kerst veel mensen blij kunnen maken
met een kerststol. Doet u mee? 
Mocht u  vragen hebben dan kunt u terecht bij de
contactpersonen:Irene van Gurp   emailadres:
i.stolte@hetnet.nl Joke Bos            
emailadres: joke.bos@planet.nl 

Diaconie/Hans  Pelman, 08-12-2019

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4214, Subitem: 237.
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