collectes en doelen
De komende weken zijn de volgende collectes vermeld op het rooster:
7 feb.
14 feb.
21 feb.
28 feb.
7 maart

Eerste collecte

Werelddiaconaat Bangladesh
Werelddiaconaat Ethiopië
Kerk
Diaconie
Kerk

Tweede collecte

Groot onderhoud
Groot onderhoud
Groot onderhoud
Groot onderhoud
Groot onderhoud

Toelichting bij 2 bijzondere collectes.
• Werelddiaconaat Bangladesh (7 februari).
Bijna jaarlijks treden in Bangladesh de rivieren buiten hun oevers. Een
ramp, maar ook een zegen, omdat het rivierwater zorgt voor vruchtbaar
land. De klimaatverandering heeft wel tot gevolg dat de overstromingen
talrijker, heftiger en meer onberekenbaar worden. Een goede voorbereiding is dan noodzakelijk. Door je huis op een hogere plek te
bouwen bijvoorbeeld of op grotere afstand van de rivier. Of door een
goed waarschuwingssysteem op te zetten, zodat mensen zichzelf en
hun vee tijdig in veiligheid kunnen brengen.
Een van de programma’s van Kerk in Actie is hierop gericht:
medewerkers van lokale partnerorganisaties worden getraind in
rampenpreventie. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in
Actie partners in Bangladesh om de bevolking zo veilig mogelijk te laten
leven.
Geef in de collecte op 7 februari, maak uw bijdrage over aan de
diaconie onder vermelding van ‘Rampenbestrijding Bangladesh’. De
diaconie draagt het volledige bedrag van alle giften voor Bangladesh
daarna rechtstreeks over aan Kerk in Actie.
Meer informatie op www.kerkinactie.nl/rampenbestrijdingbangladesh
• Werelddiaconaat Noodhulp Rampenpreventie Ethiopië (14 februari).
Ethiopië wordt geregeld getroffen door extreme droogte en soms juist
door overstromingen. Oogsten mislukken dan, vee sterft en waterbronnen drogen op. Samen met de kerk van Ethiopië helpt Kerk in
Actie de meest kwetsbare inwoners met noodhulp. Maar beter is het
als noodhulp kan worden voorkomen. Daarom krijgen boeren landbouwtraining en leren ze welke gewassen beter bestand zijn tegen
droogte. Vrouwen leren op andere manieren geld verdienen, zodat ze
hun gezinnen kunnen blijven voeden als de oogst tegenvalt.
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Geef in de collecte op 14 februari, maak uw bijdrage over aan de
Diaconie onder vermelding van ‘Noodhulp Ethiopië’. De diaconie draagt
het volledige bedrag van alle giften voor Ethiopië daarna rechtstreeks
over aan Kerk in Actie. Meer informatie op www.kerkinactie.nl/ethiopie
Evenals in voorgaande maanden stelt de diaconie u voor om uw
bijdragen aan de diaconie samen te voegen tot een maandelijkse gift.
De verzamelde gelden worden dan eerlijk verdeeld naar hun bestemming en afgedragen aan de doelen. U kunt ook een bepaald bedrag
willen besteden aan een bijzonder doel zoals hierboven vermeld, maar
dan dient u bij die bepaalde gift het bijzondere doel te vermelden.
Rekeningnummer diaconie: NL38 RABO 0368 7063 62 t.n.v. Diaconie
Gereformeerde Kerk te Sleeuwijk-Woudrichem.
Dit is ook het nummer van het Werelddiaconaat van de diaconie.
Op dezelfde wijze vraagt het college van kerkrentmeesters aan u om uw
bijdrage aan kerk en groot onderhoud samen te voegen tot een maandelijkse gift, met dezelfde opmerking over verdeling en afdracht.
Rekeningnummer kerk: NL91 RABO 0368 7091 91 t.n.v. C.v.K.
Gereformeerde Kerk Sleeuwijk/Woudrichem;
U kunt ook iedere zondag uw bijdrage voor de collectedoelen digitaal
geven. Ga hiervoor naar de website van de kerk en klik op het collectezakje. U kunt uw bijdrage per collectedoel aangeven en op een veilige
manier via iDEAL betalen. Uw bijdrage wordt door ons anoniem
ontvangen.
U kunt tevens gebruik maken van de Kerkgeld-app Appostel, te vinden
in de App Store (Apple) of Google Play (Android). Na installatie wordt u
gevraagd de 'Gereformeerde Kerk Sleeuwijk/Woudrichem' te koppelen
en een account (inlognaam en wachtwoord) aan te maken. Daarna
kunt u de App gebruiken
Ten slotte: als er weer bezoekers bij de kerkdienst worden toegelaten
in de Ontmoetingskerk, kunt u zoals voorheen uw geld of collectebonnen geven bij de uitgang van de kerkzaal.
Wij willen u weer heel hartelijk bedanken voor uw bijdrage(n), op welke
wijze dan ook.
Penningmeester Ontmoetingskerk Sleeuwijk/Woudrichem,
penningmeester diaconie Ontmoetingskerk.
____________
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preekrooster
De kerkdiensten zijn te volgen via www.kerkdienstgemist.nl
en de kerkwebsite, www.ontmoetingskerksleeuwijk.nl
7 feb.

10.00 uur

Ds. L.J. Oosterom; dienst van het
werelddiaconaat; gezamenlijke dienst.

14 feb. 10.00 uur

Mw. ds. C. Flier.

21 feb. 10.00 uur
10.00 uur

Mw. ds. M.F. Meeder-van Hof.
Jeugd- en jongerenkerk (zie kerkwebsite).

28 feb. 10.00 uur

Ds. L.J. Oosterom.

7 mrt. 10.00 uur
_________

Mw. ds. C. Flier.

website
Voor actueel nieuws: www.ontmoetingskerksleeuwijk.nl
____________

redactie Projektor
Redactieadres:
kerkbladprojektor@gmail.com

De volgende Projektor verschijnt in de week van vrijdag 5 maart 2021.
Kopij inleveren uiterlijk dinsdag 23 februari 2021.
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