Collectedoelen januari 2022
Zondag 9 januari
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:
Soms raakt een mens in crisis, bijvoorbeeld door een ernstige ziekte of het overlijden van
een naaste. Als kerk bieden we ondersteuning bij het richting zoeken en het gaan van de
levensweg. We vragen uw financiële ondersteuning voor dit belangrijke werk.
3e collectedoel:
Deze collecte gaat naar Artsen zonder Grenzen (AZG).
In alle 70 landen waar AZG reeds werkt zijn teams gereed om voor coronapatiënten te
zorgen en zijn maatregelen genomen om verdere verspreiding tegen te gaan.
Van de website van AZG citeer ik:
‘Op dit moment hebben we in 50 landen speciale COVID-19 projecten lopen. Wij zoeken
hierbij juist ook groepen op die buiten de boot dreigen te vallen, zoals daklozen, ouderen,
vluchtelingen, migranten en mensen met ziekten waar een stigma op heerst. We doen
alles in onze macht om ervoor te zorgen dat we nog steeds mensen die andere,
levensreddende zorg nodig hebben, helpen en bereiken. Door gebruik te maken van
telefonische hulplijnen, speciale apps en social media bijvoorbeeld. En we blijven waar
mogelijk opschalen, want een pandemie vraagt om een wereldwijde aanpak. Want corona
bereikt ook plekken waar medische zorg niet vanzelfsprekend is. In conflictgebieden,
vluchtelingenkampen, of gebieden waar ziekten als malaria ook al een uitdaging zijn. Ook
op die plekken zetten onze teams alle zeilen bij.’
U kunt uw bijdrage op de volgende manieren
overmaken:
1. Scan de code hier
2. Via rekening NL 51 RABO 0313 5519 28
3. GIVT app
Hartelijk dank!

Zondag 16 januari
1ste collectedoel:
Gevangenenzorg Nederland is een christelijke vrijwilligersorganisatie voor gevangenen,
tbs-gestelden en hun familieleden. Gevangenen worden ondersteund tijdens hun verblijf in
de gevangenis, en de periode daarna van re-integratie in hun familie, leefomgeving en
arbeidssituatie. Ook bieden we steun aan families van gevangenen. Met ruim 650
vrijwilligers proberen we iets voor hun gevangen medemens te betekenen door een
luisterend oor te bieden en proberen iemand verder te helpen door morele en praktische
ondersteuning. Misdaad verdient straf, maar Bijbelse gerechtigheid vraagt ook om
barmhartigheid en bewogenheid. We hopen dat door de gesprekken heen (ex)gevangenen
geraakt worden en een nieuw begin weten te maken. Helpt u mee?
2e collectedoel:
In de Westerkerk zijn we gezegend met een tweetal prachtige orgels. In de kerkdienst
neemt het orgel een belangrijke plaats in. Het moet door professionals gestemd en
onderhouden worden. Daarom vandaag een collecte voor het onderhoud van onze orgels.
3e collectedoel:
Deze collecte is bestemd voor onze kerk. In de afgelopen periode, waarin we al geruime
tijd helaas geen erediensten kunnen houden, zijn de collecte-opbrengsten 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 streaming, 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 hier
2. Via rekening NL 51 RABO 0313 5519 28
3. GIVT app
Hartelijk dank!

Zondag 23 januari
1ste collectedoel:
In 2022 zullen we elke maand collecteren voor de Regenboog Groep.
De Regenboog Groep is er voor mensen in Amsterdam en omstreken die het moeilijk
hebben en nergens anders terecht kunnen. Wij mobiliseren de kracht in de samenleving
om hen te ondersteunen zo zelfstandig mogelijk mee te doen in de maatschappij. Deze
ondersteuning vindt plaats in de vorm van onder andere buddyprojecten, inloop- en
opvanghuizen en scholing.
Dit vanuit de visie dat ieder mens een waardig bestaan verdient. Armoede, verslaving,
psychiatrische problematiek of dakloosheid maken een mens niet minder mens. En vanuit
het geloof in een stad waarin plek is voor iedereen, op het droge in plaats van tussen wal
en schip. Een stad waarin we betrokken zijn bij elkaars leven en waarin we elkaar
versterken. Mensen onder elkaar.
2e collectedoel:
Deze collecte is bestemd voor het aanstaande onderhoud van ons kerkgebouw. Ons
kerkgebouw is twee jaar geleden nog grotendeels prachtig gerestaureerd, maar de
binnenrestauratie is toen niet helemaal af gekomen. Het restant zal binnenkort
plaatsvinden, om ons monumentale gebouw in goede conditie te houden. Helpt u mee om
de kosten hiervan te dekken?
3e collectedoel:
Amnesty International zet zich wereldwijd in voor de meest fundamentele mensenrechten.
U kunt helpen door mee te schrijven, maar ook door uw financiële bijdrage. Mogen we op
u rekenen?
U kunt uw bijdrage op de volgende manieren
overmaken:
1. Scan de code hier
2. Via rekening NL 51 RABO 0313 5519 28
3. GIVT app
Hartelijk dank!

Zondag 30 januari - Cantatedienst
1ste collectedoel:
De eerste collecte is vandaag voor SHIVA. SHIVA (afkorting voor: Spiritualiteit, HIV &
Aids) is er voor iedereen die met hiv en aids te maken heeft. Mensen met hiv en aids, hun
partners, vrienden, familie bieden we begeleiding en activiteiten rondom zinvragen,
spiritualiteit en geloof.
2e collectedoel:
Deze collecte is voor het landelijk jeugdwerk van de Protestantse Kerk.
Elk jaar strijden jongerengroepen uit heel Nederland voor de hoogste score bij Sirkelslag,
een interactief bijbelspel van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de
Protestantse Kerk. De groepen spelen het spel vanaf hun eigen locatie en staan online met
elkaar in verbinding. Bij Sirkelslag staan altijd een Bijbelverhaal en vaak ook diaconale
thema's centraal. Jongeren gaan zo op een ongedwongen manier met
geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken is Sirkelslag een mooie kans om hen
betrokken te houden.
3e collectedoel:
Het hart van de gemeente klopt in de kerkdienst, zo hebben we afgelopen jaren 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 financiering van middelen die het mogelijk
maken te eredienst te streamen.
U kunt uw bijdrage op de volgende manieren
overmaken:
1. Scan de code hier
2. Via rekening NL 51 RABO 0313 5519 28
3. GIVT app
Hartelijk dank!

