
[ Diaconie> Algemeen ]

02-02-2020

VAN DE DIACONIE: UW HULP GEVRAAGD
Kortgeleden kregen we bij de diaconie de volgende hulpvraag: een Pakistaanse man, die nu in het AZC in Echt verblijft,
heeft, na jaren wachten, een verblijfsvergunning gekregen en zal, als alles goed gaat, een woning in Beek krijgen.Zijn
gezin, echtgenote en 4 kinderen verblijven nog in het land van herkomst. Ze zwerven van het ene adres naar het andere.
Ze mogen nu ook naar Nederland komen. De papieren zijn geregeld, maar er was nog één probleem: het geld voor de reis.
Daarbij gaat het om zo�n ¬ 2.400, -Een deel van dit bedrag is toegezegd vanuit gemeentes in Tilburg en Alphen a/d Rijn,
wij als gezamenlijke diaconie hebben toegezegd het bedrag aan te vullen.
Mogen we u als gemeenteleden vragen om hierbij te helpen door een gift over te maken op de rekening van de diaconie?
Dat kan bij de diaconie van Sittard-Grevenbicht of van Geleen-Beek-Urmond. 
Graag t.n.v.  Diaconie te Sittard, NL 24 INGB 0001038555 , of: t.n.v.  College van Diakenen Prot Gem Geleen Beek
Urmond,    rekeningnummer:  NL57INGB0001038640
Wilt u daarbij de vermelding Project P zetten. 
Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Diaconie/Monica  Bosman, 02-02-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4398, Subitem: 176.
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[ Diaconie> Algemeen ]

13-02-2020

NIEUWE INZAMELINGSACTIE VOOR DE ÉNGELE VAN  ZITTERD- GELAEN!
Vanuit de diaconieën wordt er in maart weer een inzamelingsactie gehouden voor de Engelen.
Gedurende 3 weken, op 22, 29 maart en 5 april  zal er zowel in de Johanneskerk als in de Ontmoetingskerk  ingezameld
gaan worden!

Deze keer kunt u houdbare voeding en /of
paaseitjes inleveren op de tafel in de hal. Bij
houdbare voeding denken we aan bv. blikken of
potten met groente, vruchten, gepelde tomaten,
champignons, tomatenpuree, verschillende pasta`s
b.v. macaroni, spaghetti, rijst, pannenkoekmeel,
zakjes soep e.d.
U kunt ook een financiële bijdrage leveren.
Hiervoor staat er altijd een collectebus klaar.
De inzameling wordt heel erg op prijs
gesteld!Doet u weer 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/Monica  Bosman, 13-02-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4447, Subitem: 176.
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[ Diaconie> Algemeen ]

27-02-2020

NIEUWE INZAMELINGSACTIE VOOR DE ÉNGELE VAN  ZITTERD- GELAEN!
Vanuit de diaconieën wordt er in maart weer een inzamelingsactie gehouden voor de Engelen.

Gedurende 3 weken, op 22, 29 maart en 5 april 
zal er zowel in de Johanneskerk als in de
Ontmoetingskerk ingezameld worden! Deze keer kunt
u houdbare voeding en /of paaseitjes inleveren op
de tafel in de hal. Bij houdbare voeding denken we
aan bijvoorbeeld blikken of potten met groente,
vruchten, gepelde tomaten, champignons,
tomatenpuree, verschillende pasta`s zoals
macaroni, spaghetti, rijst, pannenkoekmeel, zakjes
soep e.d..
U kunt ook een financiële bijdrage leveren.
Hiervoor staat er altijd een collectebus klaar.De
inzameling wordt heel erg op prijs gesteld! Doet u
weer 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/Monica  Bosman, 27-02-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4466, Subitem: 176.
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[ Diaconie> Algemeen ]

27-03-2020

DIAKENEN AAN HET WOORD
Samen slaan we nieuwe wegen in. In aanloop naar het samengaan van de PGSG en de PGGBU is het goed om elkaar nog beter
te leren kennen. In Dit Paasnummer van Onderweg leggen we een aantal vragen voor aan de beide kartrekkers van de
diaconie, voorzitter Joke van der Steen en penningmeester Wim Hendriks.

Waar groeide je op en in welk soort (kerkelijk)
gezin? JOKE: Ik groeide op in Driebergen in een
gereformeerd gezin, als oudste van 6 kinderen. We
hadden een hecht familieleven: altijd op zondag
bij opa en oma koffiedrinken, samen met de hele
familie. De kerk  speelde een grote rol;  mijn
ouders waren niet persé 'streng in de leer', we
groeiden op met een liefdevolle God. Er werd veel
gezongen, we hadden een harmonium. Maar er waren
wel duidelijke regels voor wat wel en niet hoorde:
zondags 2 x naar de kerk. Geen ijsje of naar het
zwembad op zondag.  Bioscoop en kermis waren echt
niet aan de orde. En mijn opa beheerde de
Gereformeerde bibliotheek, waar geselecteerde
boeken werden uitgeleend. Jan Wolkers bijv. vond
je daar niet, ik heb later heel wat moeten inhalen
met lezen.WIM: Ik ben een geboren en getogen
Limburger en opgegroeid in een katholiek gezin met
6 kinderen. In mijn kindertijd gingen we als gezin
zondags naar de kerk. Ik heb prettige
herinneringen aan die tijd.In mijn pubertijd vond
ik de kerk afstandelijk en niet meer boeiend en
ben ik niet meer naar de kerk gegaan. Ik ben in
Delft gaan studeren en leerde daar Ankie kennen.
Zij ging regelmatig naar de studentenparochie
(Oecumenisch) in Delft. En dat was een omgeving
waar ik mij veel meer thuis voelde dan in de
katholieke missen van vroeger.

Wat is jouw drijfveer om je in te zetten voor de kerk? JOKE: Wij kregen het mee van mijn vader: de kerk kan alleen maar
goed functioneren als we daar zelf wat aan bijdragen, zowel financieel maar ook in tijd. Lid zijn van de kerk is volgens
mij niet zomaar wat: we hebben een prachtige boodschap, waar we dan ook  wat mee moeten doen. En ik heb het altijd leuk
gevonden om mee te doen: vroeger als leidster bij jeugdclubs en evangelisatiekampweken, huiscatechese, zingen in
kerkkoor of cantorij. Juist door samen dingen te doen is een kerkgemeenschap levendig: je ontmoet elkaar, je leert van
elkaar, je leeft met elkaar mee, je zet je schouders eronder. Ik heb veel situaties meegemaakt waarbij we als
kerkgemeenschap mooie dingen bereikt hebben. WIM: Mijn belangrijkste drijfveer is dat er een plek is waar gelijkgestemde
mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar mensen het geloof kunnen beleven en delen. En dat er een plek is voor mensen om
steun te vinden bij elkaar.

Heeft de diaconie je speciale aandacht of had je net zo goed een ander ambt kunnen vervullen? JOKE: Voordat ik voor de
eerste keer diaken werd deed ik al jaren mee in de werkgroep ZWO, daar voelde ik me altijd  erg thuis: maatschappelijke
ontwikkelingen en sociale misstanden wereldwijd in de kerk onder de aandacht brengen. ZWO en Diaconie liggen in feite in
elkaars verlengde en vullen elkaar aan. Diaconie zie ik als een heel belangrijk onderdeel van kerkzijn, ik denk dat dit
ambt mij het beste ligt.WIM: Diaconie en ZWO hebben voor mij de voorkeur omdat ik wat praktischer ben ingesteld. Al
jarenlang houd ik mij op verschillende manieren bezig met mensen die het minder goed hebben in deze wereld. Momenteel
ben ik penningmeester en dat vind ik een leuke klus. Daarnaast bied ik praktische ondersteuning bij ouderenactiviteiten.
Een mooi gebaar vind ik de Paasgroetenkaarten, waarbij kaarten met een bemoedigende tekst gestuurd wordt naar
gedetineerden in Nederland. Andere jaren betrokken we gemeenteleden hierbij, dit jaar zullen we dit doen met enkele
leden van Diaconie en ZWO.
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Wat betekent het Paasverhaal voor jou?  JOKE: Pasen is het hart van ons geloof: de dood is niet het einde,  we kunnen
altijd verder. Gods liefde die alles, ook de dood, overwint. Dat vind ik zo�n troostrijke gedachte bij alles wat er in
de wereld gebeurt.  Daarmee heeft het christelijk geloof zoveel te bieden.WIM: Pasen is voor mij het lijden, de
kruisiging en de verrijzenis van Christus. Een periode van bezinning. Pasen is voor mij ook lente, een nieuw begin.

Is jouw kijk op en beleving van het Paasevangelie
veranderd gedurende je leven? JOKE: De beleving
van Pasen heeft zich in mijn leven langzaam aan
ontwikkeld; toen wij in de jaren 80 in Zevenaar
woonde en ik daar voor het eerst een druk bezochte
oecumenische Paaswake in de Paasnacht meevierde,
maakte dat grote indruk op mij; de blijdschap die
zichtbaar en voelbaar was toen het licht van de
Paaskaars door de kerk verspreid werd. En na de
dienst, midden in de nacht, was er een Paasvuur
vóór de kerk. Graag maak ik nu de cyclus van
vieringen in de Goede Week mee: Witte Donderdag,
Goede Vrijdag en de Paaswake, en dan de
Paasmorgen: het besef dat Jezus in zijn lijden en
sterven zo dicht bij al het lijden van mensen is
gekomen, en daarna het feest van de opstanding: 
het nieuwe Licht. Het raakt me altijd enorm. In
Taizé, waar ik  elk jaar een week verblijf met een
grotere of kleinere groep, wordt altijd op vrijdag
de Goede Vrijdag herdacht en op zaterdag Pasen
gevierd, elke week! Ook daar is het  verspreiden
van het Paaslicht door die kerk vol, veelal jonge,
mensen een intense belevenis.   WIM: Ja, als kind
betekende Kerst meer voor mij dan Pasen. In mijn
volwassen leven is dat veranderd.

Ga je naar Roermond om The Passion mee te maken,
of heb je er helemaal niets mee? JOKE: Daar had ik
zeker graag bij willen zijn, maar inmiddels is het
niet meer aan de orde, vanwege het Corona-virus.
WIM: Nee, ik vind de uitvoering mooi, echter ik
zal niet gauw naar een dergelijke uitvoering gaan.
Graag  zou ik eens naar een uitvoering van de
Matthäus Passion gaan, maar het is er tot nu toe
niet van gekomen.

De diaconieën van beide kerken werken al heel
lang samen. Verandert er straks nog veel voor
jullie en hoe zie je de gezamenlijke toekomst? 
JOKE: De grootste en duidelijkste verandering zit
bij de samenvoeging in de financiën, die dan
uiteraard ook bij elkaar gevoegd worden. Eigenlijk
wordt het samenwerken daardoor gemakkelijker, we
kunnen dan gezamenlijk beslissingen nemen over het
besteden van diaconaal geld. Maar andere dingen
lopen al zo goed in de samenwerking, dat zal niet
veel meer veranderen. We hebben een heel fijn team
samen, daar ben ik heel blij mee want er is altijd
genoeg te doen in de diaconie, er moeten
regelmatig beslissingen genomen worden bij
allerlei hulpvragen. Dan is het goed als je
vertrouwen in elkaar hebt. WIM: Ik denk dat er
niet zo veel gaat veranderen. We werken al enkele
jaren samen en voeren de activiteiten van beide
diaconieën uit. Wellicht dat er nog een
herverdeling van rollen en taken plaatsvindt.

Zijn er onderwerpen die diaconale aandacht
verdienen en waar de je lezers van Onderweg op
wilt attenderen? JOKE: Ja, eigenlijk is het zo:
diaconie is van de hele gemeente. Diakenen nemen Pagina 5 van 15



de verantwoordelijkheid om zo goed mogelijk het
diaconale werk uit te voeren en diaconale gelden
in te zetten, maar we mogen een beroep doen op elk
gemeentelid. Bij de inzamelingsacties voor de
Engele van Zitterd-Gelaen die we een paar keer per
jaar houden is dat heel zichtbaar: iedereen kan
daaraan meedoen.Maar niet alle nood is zichtbaar:
soms hebben mensen nood, financieel of op een
andere manier, waar we geen weet van hebben. Dan
kunnen we ook niet helpen. Het is dus belangrijk
dat hulpvragen ook daadwerkelijk bij de diaconie
terecht komen. Dus: als u weet van een situatie
waar onze hulp nodig is, meldt u dat dan bij de
diaconie.WIM: In deze tijd, waarin we in de greep
van het Coronavirus zitten en waarvan we nog niet
weten hoe lang dat gaat duren, is het belangrijk
om aandacht te schenken aan de mensen die alleen
thuis zitten of die niet meer de deur uit willen
of durven. Soms kan een telefoontje al helpen.

Onder redactie van: Willy de Koning

Diaconie/Monica  Bosman, 27-03-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4575, Subitem: 176.
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[ Diaconie> Algemeen ]

27-03-2020

AANGEPASTE INZAMELING VOOR DE ENGELE VAN ZITTERD-GELAEN

In het Maart-nummer van Onderweg staat de
aankondiging inzamelingsactie voor de Engele.Maar
omdat er op dit moment geen kerkdiensten zijn, kan
de inzameling in natura niet doorgaan.We willen
toch graag deze organisatie blijven ondersteunen.
Zeker ook de mensen die afhankelijk zijn van de
hulp van de Engele worden getroffen door de
moeilijke omstandigheden door het Corona-virus.
Wat we wel met elkaar kunnen doen: geld inzamelen.
Daar zijn we als kerken ook best goed in!  We
zullen dan in overleg met De Engele ofwel een
geldbedrag geven of voor dat geld houdbare
levensmiddelen kopen. En we zullen zeker voldoende
zakjes paaseitjes gaan brengen!
Mogen we op u rekenen? Graag een bedrag overmaken
op de rekening van de diaconie:
NL 57 INGB 0001 038 640 t.n.v. College van Diakenen Prot. Gemeente Geleen Beek Urmond o.v.v. Actie Engele. Of :NL24
INGB 0001 0385 55 t.n.v. Diaconie te Sittard o.v.v. Actie Engele.Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Diaconie/Monica  Bosman, 27-03-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4577, Subitem: 176.
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[ Diaconie> Algemeen ]

28-03-2020

JOP
COLLECTE JEUGDWERK PROTESTANTSE KERK JONGEREN DOORLEVEN HET PAASVERHAAL

Veel christelijke jongeren het hebben paasverhaal
al vaak gehoord. Komt de boodschap van Pasen bij
hen nog wel aan? JOP, Jong Protestant, ontwikkelde
een verrassend spel voor kerkelijke jongeren: de
PaasChallenge. In dit spel met
�Wie-is-de-mol�-achtige elementen kruipen jongeren
een nacht lang in de huid van een hoofdpersoon uit
het paasverhaal. Ze krijgen te maken met emoties
als achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheid en
troost. Een deel van de opdrachten speelt zich
buiten af, de ontknoping vindt plaats op
paasmorgen. Maar liefst 2.000 jongeren uit heel
Nederland deden afgelopen jaar mee. Helpt u mee,
zodat JOP rond Pasen jongeren met dit uitdagend
spel bij de kerk kan (blijven) betrekken. Zondag 5
april staat in het teken van dit project. U kunt
uw bijdrage overmaken via 
" NL57INGB 0001038640 t.n.v. College van Diakenen
Protestantse Gemeente Geleen Beek Urmond o.v.v.
collecte 40 dagentijd JOP  of " NL52ABNA0414141415
t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. collecte 40dagentijd JOP.

Diaconie/Joke van der Steen, 28-03-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4582, Subitem: 176.

Pagina 8 van 15



[ Diaconie> Algemeen ]

03-07-2020

DIACONIE IN CORONATIJD
De coronacrisis veroorzaakt heel wat problemen in onze samenleving, er worden veel mensen door getroffen, op veel
manieren.

Mensen die door het virus ziek geworden zijn
hebben soms lange tijd nodig om weer te
herstellen. Maar ook als je niet ziek geworden
bent kan het veel effect op je leven hebben: voor
sommige mensen betekent het dat ze hun werk
kwijtraken of dat hun bedrijf het niet meer
redt.De effecten daarvan zijn niet altijd meteen
zichtbaar, maar voor degene die het treft wel
voelbaar: Er komt ineens veel minder of helemaal
geen geld meer binnen en de huur of hypotheek en
alle andere kosten van het dagelijks leven gaan
gewoon door.Inmiddels is bekend dat er veel meer
mensen een beroep moeten doen op voedselbanken of
andere voorzieningen.
Als diaconie willen we graag helpen waar dat
nodig is. Maar we krijgen niet altijd de signalen
van waar nood is. We vragen dan ook aan u,
gemeenteleden, om voor de diaconie ogen en oren te
zijn: weet u van mensen die wat extra�s goed kunnen gebruiken, wilt u dat dan aan de diakenen laten weten?Dan kunnen we
samen kijken wat we kunnen doen. Dank u wel, voor uw oplettendheid.
Namens de diaconie, Joke van der Steen

Diaconie/Monica  Bosman, 03-07-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 4999, Subitem: 176.
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[ Diaconie> Algemeen ]

31-08-2020

BREICAFÉ IN ACTIE VOOR LIBANON
Nadat de deelnemers van het Breicafé elkaar maanden niet gezien hadden, mochten we vanaf 1 juli weer bij elkaar komen.
Niet teveel mensen tegelijk en zorgvuldig de 1,5 meter regel en de hygiëneregels in acht nemend, in de hal van de
Johanneskerk. 
We waren blij om elkaar weer te zien en te spreken.

En er kwamen tassen vol prachtig handwerk mee:
truitjes, mutsjes, sjaals, babypakjes en een
heleboel babydekentjes waar we inmiddels beroemd
door zijn geworden! En niet te vergeten de
prachtige gehaakte of gebreide knuffeltjes die
voor de kinderen een extra cadeautje zijn. De
vrouwen hadden niet stil gezeten.We werken
inmiddels, samen met het Strickcafé in Aken, al
een paar seizoenen voor vluchtelingen in het grote
Palestijnse vluchtelingenkamp Borj al Barajneh in
Libanon. Door het coronavirus was hun situatie al
moeilijker geworden en door de grote explosie in
Beiroet is het ook voor vluchtelingen niet
gemakkelijker geworden.
Libanon is een land met veel problemen en heeft
al jaren enorm veel vluchtelingen: een kwart van
de bevolking is vluchteling. Eerst waren dat vooral Palestijnse vluchtelingen maar sinds 2011 zijn daar ook nog meer dan
een miljoen Syriërs bij gekomen. Dat geeft altijd al veel spanningen uiteraard, ook omdat Libanon al lang niet meer het
welvarende land is dat het ooit was.Nu de bevolking de enorme ramp van de explosie te verwerken krijgt, is de situatie
van de vluchtelingen er niet beter op geworden. Het is dus nog eens extra belangrijk om mensen daar te steunen. We weten
dat de zendingen van alle gebreide en gehaakte kleding, vooral voor kinderen, zeer welkom zijn. We gaan dus door, we
vinden het fijn om op deze manier mensen in nood te kunnen steunen.
Elke eerste en derde woensdag van de maand komen we bij elkaar van 14.00- 16.00 u. voorlopig moet iedereen zich wel
tevoren aanmelden. Er is een maximum aan het aantal deelnemers vanwege corona.Heeft u zin om mee te doen: neem contact
op. Misschien wilt u gewoon thuis breien en aan dit project meedoen. We kunnen ook altijd breigarens gebruiken. En
verder zijn ook financiële bijdragen heel welkom, er is ook geld nodig voor het transport naar Libanon. U kunt daarvoor
een gift overmaken op rek nr. NL24 INGB 0001 0385 55t.n.v. Diaconie te Sittard, onder vermelding van: Gift project
Breicafé.
Verdere informatie bij:
Joke van der Steen, tel. nr. 046 4584618

Vervolg op volgende pagina >>
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Vervolg van: BREICAF&Eacute; IN ACTIE VOOR LIBANON

Diaconie/Monica  Bosman, 31-08-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 5084, Subitem: 176.
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[ Diaconie> Algemeen ]

31-10-2020

GIFTEN AAN KERK  IN ACTIE
De diaconie houdt regelmatig collectes voor projecten van Kerk in Actie en veel mensen maken persoonlijk giften over
naar Kerk in Actie. Daar worden wel eens vragen over gesteld: hoe zit dat nou precies, waar komt dat geld terecht? Als
er bijvoorbeeld voor een project in Rwanda wordt gecollecteerd, gaat het geld daar ook werkelijk heen, of komt het "op
de grote hoop"? 
Dat willen we graag uitleggen, om duidelijkheid te scheppen.

Kerk in Actie steunt talloze projecten in binnen-
en buitenland. Elk jaar wordt afgesproken welk
bedrag een project krijgt. Dat is belangrijk voor
de organisaties waar het geld naar toe gaat, dan
weten ze wat ze te besteden hebben. Dan worden er
vervolgens door het jaar heen landelijke collectes
in de kerken gehouden. Voor elke collecte wordt
benoemd waarvoor er gecollecteerd wordt. Die
collectes worden dan door de plaatselijke
diaconieën doorgezonden naar Kerk in Actie.Soms
doen er veel kerken mee aan deze landelijke
collectes, soms wat minder. Onze diaconie doet aan
veel Kerk in Actie collectes mee, maar niet aan
alle omdat we ook nog een heleboel andere
diaconale doelen willen steunen. We proberen dat
zo goed mogelijk te verdelen door het jaar
heen.Bij Kerk in Actie wordt dan gekeken hoeveel
geld er binnenkomt voor het project. En als het
bedrag voor dat project gehaald is, gaat de rest van het ontvangen geld naar een ander project waar nog niet zoveel voor
binnen is gekomen. Zo werkt Kerk in Actie eraan om overal waar dat nodig is voldoende geld te geven.
Het werkt een beetje anders als de diaconie een project van Kerk in Actie voor langere tijd steunt; dan wordt er
afgesproken dat we een bepaald bedrag per jaar , bijvoorbeeld ¬ 1000,- voor dat project overmaken. Daarvoor collecteren
we dan, en zo nodig vult de diaconie het bedrag aan.Hier is het dus wel zo dat het geld speciaal naar dat project gaat.
En dan zijn er nog de noodcollectes: Kerk in Actie reageert dan op een actuele situatie in de wereld, zoals in september
bij de grote ontploffing in Beiroet. Daarvoor wordt dan een extra collecte georganiseerd en wordt aan de plaatselijke
gemeente gevraagd om daaraan mee te doen, zodat er voldoende middelen komen om hulp te bieden in zo�n rampengebied.
Namens de diaconie, 
Joke van der Steen

Diaconie/Monica  Bosman, 31-10-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 5257, Subitem: 176.
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[ Diaconie> Algemeen ]

01-11-2020

OPROEP RECHTFONDS
Zoals ieder jaar geeft het rechtfonds ook dit jaar weer, met kerst, een envelop met inhoud aan mensen die dat extraatje
goed kunnen gebruiken.

We willen u vragen om namen door te geven, aan
Yolanda Kragt of Anja Borger, van mensen waarvan U
denkt dat zij het zullen waarderen om een
kerstenvelop met (financiele) inhoud te ontvangen.
U kunt de envelop dan in december ophalen bij één
van ons (verdere info hierover volgt nog) om weer
door te geven aan de voorgedragen mensen.Hartelijk
groet, namens het
rechtfonds,yolandakragt@gmail.com of 046-4586130,
anja_borger_filippo@hotmail.com of 046-4585656

Diaconie/Monica  Bosman, 01-11-2020

Bron: historisch archief van www.protestants-sittard.nl, 
Nieuwsid: 5268, Subitem: 176.
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[ Diaconie> Algemeen ]

27-11-2020

KERSTENVELOP VAN HET RECHTFONDS

In Onderweg van november staat een oproep van het
Rechtfonds: iedereen kan namen doorgeven van
mensen die wel een financieel extraatje kunnen
gebruiken met Kerst. Vanuit het Rechtfonds wordt
dan een envelop met inhoud beschikbaar
gesteld.Voor alle duidelijkheid: de
Hemakaartenactie die eerder door de diaconie van
Geleen-Beek-Urmond werd gehouden komt nu te
vervallen. Dus alle leden van onze nieuwe gemeente
kunnen aan de dames van het Rechtfonds namen
doorgeven van mensen die in aanmerking
komen:yolandakragt@gmail.com, tel.nr. 0464 4586130
of anja_borger_filippo@hotmail.com, tel.nr. 046
4585656.Namens de diaconie,
Joke van der Steen

Diaconie/Monica  Bosman, 27-11-2020
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06-12-2020

BEGROTING 2021 DIACONIE pgmbd - EEN BEPERKT TEKORT
Onlangs werd de begroting 2021 van de diaconie van de Protestantse Gemeente Maas- en Beekdal besproken in en
goedgekeurd door de Kerkenraad.

Dit is de begroting van zowel binnenlands
diaconaat als van ZWO. Voor het begrotingsjaar
2021 verwachten we een beperkt tekort van ¬5.880.
De baten komen voor het merendeel uit giften (met
name acceptgiro�s) en uit de collecten. We zijn
heel blij met uw bijdragen die u naar vermogen
geeft voor onze diaconie. Door de coronapandemie
moeten we ook het aantal bezoekers per kerkdienst
beperken en hebben we lagere collecte-opbrengsten.
Als u online de diensten via kerkTV meeviert, mag
u ook een gift voor de collecten van diaconie of
kerk overmaken! De rekeningnummers vindt u op de
website www.pgmbd.nl onder de kop �Gegevens�.
De �lasten�, die we niet erg vinden, worden
gevormd door afdrachten aan o.a. Kerk-in-Actie, de
voedselbank, Bie Zefke, Shabai, hospice,
Solidaridad en activiteiten voor onze ouderen.
Verder aan ondersteuning naar mensen met
(tijdelijke) financiële problemen, wat als gevolg
van de pandemie meer speelt.
In de tabel vindt u een beknopte samenvatting van
de diaconiebegroting 2021. De volledige begroting
met toelichting ligt ter inzage bij de
penningmeester Wim Hendriks. U mag mailen
(cvdpen@pgmbd.nl) of bellen (06 10946453) en dan
stuur ik graag een kopie of beantwoord uw vragen.
Namens het College van Diakenen,Wim Hendriks
(penningmeester)

Diaconie/Monica  Bosman, 06-12-2020
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