[ Diaconie> Acties ]

01-11-2020
DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID: INZAMELINGSACTIE VOOR DE
VOEDSELBANK
Dankdag: traditioneel een moment in kerken om te delen van de rijke oogst van een jaar.
De oogstmarkt die we normaal rond deze dag houden is al in oktober geweest, en was heel succesvol.
Er komen nu steeds meer berichten dat de
Voedselbanken moeite hebben om de mensen die
afhankelijk zijn van een voedselpakket, voldoende
mee te kunnen geven. Ook hier zie je grote
gevolgen van de Corona-crisis: de horeca is dicht,
veel winkels hebben een aangepast beleid en hebben
niet veel 'over' voor de voedselbank, zoals
gebruikelijk was. Veel van de 'sponsors van de
voedselbank' vallen hierdoor geheel of
gedeeltelijk weg. Vandaar dat wij ook graag met u
allemaal samen een inzamelingsactie voor de
Voedselbank Sittard-Geleen willen houden. We gaan
ons richten op: blikken en potten groente, fruit
en soep.
Op zondag 8 en zondag 15 november kunt u uw
bijdragen meenemen naar de kerk en verder kunt u
op de volgende momenten spullen
afgeven:Ontmoetingskerk:- Maandag 9 tot en met
woensdag 11 november en - Maandag 16 tot en met woensdag 18 november, steeds van 14.00 16.00 uur.Johanneskerk:Woensdagmiddag 11 en 18 november van 14.00-16.00 uur.
In de kerken zal ook een collectebus klaar staan voor een financiële bijdrage, dan kopen wij daar producten voor. En u
kunt ook een bijdrage overmaken op de bankrekening van de diaconie: NL57 INGB 0001 0386 40 t.n.v. College van Diakenen
Prot Gem Maas- en Beekdal onder vermelding van Actie Voedselbank. Als u uw bijdrage liever wilt laten ophalen dan kunt u
bellen met Bea Hofmeyer, tel nr. 06 51599050 of Joke van der Steen, tel.nr. 046 4584618.
Laten we er samen een succesvolle actie van maken! Uw diaconie.
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05-11-2020
VOEDSELBANKEN HEBBEN UW HULP NODIG IN CORONA TIJD!
Er komen nu steeds meer berichten dat de Voedselbanken moeite hebben om de mensen die afhankelijk zijn van een
voedselpakket, voldoende mee te kunnen geven.
Ook hier zie je grote gevolgen van de
Corona-crisis: de horeca is dicht, veel winkels
hebben een aangepast beleid en hebben niet veel
'over' voor de voedselbank, zoals gebruikelijk
was. Vandaar dat wij ook graag met u allemaal
samen een inzamelingsactie voor de Voedselbank
Sittard-Geleen willen houden.
Dat past erg goed bij de dankdag voor gewas en
arbeid van afgelopen woensdag 4 november, die wij
trouwens al een beetje gevierd hadden met de
oogstmarkten in oktober. Voor de voedselbank actie
gaan we ons richten op: blikken en potten groente,
fruit en soep.
Op zondag 8 en zondag 15 november kunt u uw
bijdragen meenemen naar de kerk en verder kunt u
op de volgende momenten spullen afgeven:
Ontmoetingskerk:- Maandag 9 tot en met woensdag
11 november en - Maandag 16 tot en met woensdag 18 november, steeds van 14.00 16.00 uur.Johanneskerk:- Woensdagmiddag
11 en 18 november van 14.00-16.00 uur
In de kerken zal ook een collectebus klaar staan voor een financiële bijdrage, dan kopen wij daar producten voor. En u
kunt ook een bijdrage overmaken op de bankrekening van de diaconie: NL57 INGB 0001 0386 40 t.n.v. College van Diakenen
Prot Gem Maas- en Beekdal onder vermelding van Actie Voedselbank. Als u uw bijdrage liever wilt laten ophalen dan kunt u
bellen met Bea Hofmeyer, tel nr. 06 51599050 of Joke van der Steen, tel.nr. 046 4584618.
Laten we er samen een succesvolle actie van maken! Uw diaconie.
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21-11-2020
BERICHT VAN DE DIACONIE
INZAMELINGSACTIE VOEDSELBANK GROOT SUCCES
De afgelopen weken hielden we met onze hele
gemeente een inzamelingsactie voor de Voedselbank
in onze regio. Aangezien er op zondag maar weinig
mensen naar de kerk kunnen komen, was het een
beetje spannend of de inzameling kans van slagen
had. Het ging boven verwachting, er zijn heel veel
potten en blikken met groente, fruit, soep en
andere levensmiddelen naar de Ontmoetingskerk en
de Johanneskerk gebracht. Een grote verrassing
was, dat er enorm veel geld bij elkaar gebracht
is. In twee extra collectes en via giften van veel
gemeenteleden is een bedrag van rond de ¬ 1000,binnengekomen op de rekening van de diaconie.
Geweldig! De levensmiddelen worden door de
vrijwilligers van de Voedselbank met hun bus
opgehaald en het geldbedrag maken we over.Fijn,
dat we samen zoveel kunnen doen! Hartelijk dank
aan iedereen die een bijdrage geleverd heeft.
Namens de diaconie,
Joke van der Steen
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27-11-2020
KERSTSTOLLEN-ACTIE!!
Vanuit de diaconieën wordt er in de decembermaand weer een speciale inzamelingsactie gehouden voor de Engelen.
Gedurende 2 weken, op 6 en 13 december zullen er zowel in de Johanneskerk als in de Ontmoetingskerk kerststollen
ingezameld gaan worden!
Omdat niet iedereen de mogelijkheid heeft om naar
de kerkdiensten te gaan kunt u ook kerststollen
inleveren op een ander tijdstip nl:Woensdagmiddag
9 december van 14.00 - 16.00 uur in de
Ontmoetingskerk en in de Johanneskerk.U kunt ook
een financiële bijdrage leveren. Hiervoor staat er
na elke kerkdienst een collectebus klaar. Het is
natuurlijk ook mogelijk om digitaal een financiële
bijdrage over te maken op de bankrekening van de
diaconie: NL57 INGB 0001 0386 40 t.n.v. College
van Diakenen Prot. Gem Maas- en Beekdal o.v.v.
actie Kerststollen Engele. We hopen dat we voor de
kerst weer 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 en Joke Bos, emailadres: joke.bos@planet.nl
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