Collecteteksten april
Zondag 11 april
1ste collectedoel:
De Sociale Kruidenier is een supermarkt en ontmoetingsplek voor
Amsterdammers met een krappe beurs. Bij de Sociale Kruidenier kunnen
klanten van de Voedselbank Amsterdam non-food en lang houdbare
producten kopen tegen een kleine prijs, in aanvulling op hun
voedselpakket. Keuzevrijheid staat hierbij centraal: klanten kiezen zelf welke
producten zij behoefte aan hebben. Daarnaast is de Sociale Kruidenier een
ontmoetingsplek waar mensen terecht kunnen voor een kop koffie, een
luisterend oor of laagdrempelig financieel advies.
2e collectedoel:
Met deze collecte wordt aandacht gevraagd voor het werk op het gebied van
vorming, educatie en toerusting. Dit werk is gericht op ondersteuning van
ambtsdragers en gemeenteleden en op het vervaardigen van materiaal voor
kring-, cursus- en trainingswerk.
3e collectedoel:
Deze collecte is bestemd voor onze kerk. In de afgelopen periode, waarin we
geruime tijd helaas geen erediensten konden houden, zijn de collecteopbrengsten zeer sterk teruggelopen. Echter, veel kosten lopen uiteraard
gewoon door. Uw gift wordt besteed aan de zaken die nodig zijn om ons
gemeenteleven mogelijk te blijven maken. Denk hierbij aan de kosten voor
de liturgieën, kantoorkosten, gas, elektra en water, onderhoud,
verzekeringen, schoonmaakkosten etc. Van harte bij u aanbevolen.

U kunt uw bijdrage op de volgende manieren overmaken:
1. Scan de code hierboven
2. Via rekening NL 51 RABO 0313 5519 28
3. GIVT app
Hartelijk dank!

Zondag 18 april
1ste collectedoel:
Deze collecte is voor de Voedselbank. We collecteren elk jaar meermaals voor
de uitgiftepunten van de Voedselbank Centrum/Oud-West, waarbij de
Diaconie van de Westerkerk nauw betrokken is. Minder voedsel en veel
mensen die iedere week een beroep op de voedselbank doen, maken het
moeilijker de pakketten samen te stellen. Door de gevolgen van de COVID-19
pandemie wordt er vaker een beroep gedaan op de voedselbank. Extra
financiële steun is daarom nodig en uw bijdrage is van belang. Wij hopen
weer op u te mogen rekenen.
2e collectedoel:
Met deze collecte wordt aandacht gevraagd voor het werk op het gebied van
pastoraat. Pastoraat is een wezenlijk onderdeel van het gemeente- en kerkzijn. Omzien naar elkaar krijgt gestalte in de plaatselijke gemeente en in
specifieke vormen van pastoraat, bijvoorbeeld huwelijkspastoraat,
ziekenpastoraat of studentenpastoraat. Ethische vragen over bijvoorbeeld
wetenschap en grenzen van de techniek, maar ook existentiële vragen over
begin en einde van het leven krijgen hier een plaats. Draagt u hieraan bij?
3e collectedoel:
De derde collecte is vandaag voor Artsen Zonder Grenzen. Deze organisatie
biedt overal ter wereld medische hulp aan mensen die deze hulp hard nodig
hebben, maar niet krijgen. Vaak gaat het om slachtoffers van oorlogen,
rampen en epidemieën (actueel natuurlijk de COVID-19 pandemie). De hulp
die Artsen zonder Grenzen biedt is voor iedereen, ongeacht hun ras, politieke
overtuiging of religie. Het grootste deel van de hulpprojecten van Artsen
zonder Grenzen wordt bekostigd met donaties van publiek. Uw gift vandaag
maakt het mogelijk dat hun hulpverleners hulp kunnen bieden in
crisisgebieden over de hele wereld. Met name in deze tijd van harte bij u
aanbevolen.

U kunt uw bijdrage op de volgende
manieren overmaken:
1. Scan de code hierboven
2. Via rekening NL 51 RABO 0313 5519 28
3. GIVT app

Hartelijk dank!

Zondag 25 april
1ste collectedoel:
Bureau Straatjurist is een onafhankelijke organisatie die gratis ondersteuning
biedt aan daklozen met een juridisch vraagstuk. Omdat er vaak multipele
problemen spelen, werkt het bureau structureel samen met andere
hulpverleners of organisaties.
Helpt u mee om dit werk mogelijk te maken?
2e collectedoel:
Het hart van de gemeente klopt in de kerkdienst, zo hebben we afgelopen
jaar meer dan ooit tevoren ervaren. Voor de instandhouding van onze
‘feesten van Woord en muziek’, wordt op deze zondag uw bijdrage gevraagd.
Uw bijdrage van vandaag is bestemd voor de instandhouding van de
eredienst en de toerusting van hen die actief de erediensten tot stand
brengen.
3e collectedoel:
Deze collecte is bestemd voor onze kerk. In de afgelopen periode, waarin we
geruime tijd helaas geen erediensten konden houden, zijn de collecteopbrengsten zeer sterk teruggelopen. Echter, veel kosten lopen uiteraard
gewoon door. Uw gift wordt besteed aan de zaken die nodig zijn om ons
gemeenteleven mogelijk te blijven maken. Denk hierbij aan de kosten voor
de liturgieën, kantoorkosten, gas, elektra en water, onderhoud,
verzekeringen, schoonmaakkosten etc. Van harte bij u aanbevolen.

U kunt uw bijdrage op de volgende manieren overmaken:
1. Scan de code hierboven
2. Via rekening NL 51 RABO 0313 5519 28
3. GIVT app

Hartelijk dank!

