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Beste gemeenteleden,
Eén van de belangrijke taken van onze diaconie is het bieden van steun aan
mensen die dat nodig hebben. Daarbij kan het gaan om het geven van advies,
begeleiding bij ziekenhuisbezoek, maar vaak gaat het ook om financiële steun.
De diaconie geeft individuele steun. Dat gebeurt uiteraard discreet. Er worden
ook projecten ondersteund. Daar kunnen we iets meer over vertellen. Al dat
werk kost natuurlijk geld. Dat wordt voor een deel via de collecte in de kerk bij
elkaar gebracht. Maar daarmee kunnen we niet alle uitgaven dekken. Daarom
vindt u bij deze brief de acceptgirokaart aan voor de jaarlijkse bijdrage aan de
diaconie van de Protestantse gemeente te Naaldwijk. We hopen dat u het werk
van de diaconie van harte wilt steunen, ook met uw financiële gift.
Om u een indruk te geven van een deel van het werk van de diaconie vertellen
we hieronder iets over een paar projecten.
Streekverband De Tien is een
samenwerkingsverband van een aantal
diaconieën in het Westland. Samen
ondersteunen ze zes projecten, die door de deelnemende diaconieën zijn
uitgekozen. Dit jaar is er steun geboden aan projecten in o.a. Peru, Kenia en
Moldavië. Meer informatie vindt u op de website www.streekverband-de-tien.nl.
Ook onze diaconie draagt bij aan het werk van Streekverband De Tien.
De diaconie heeft ook een giftenlijst van projecten die
we ondersteunen. Op die lijst vinden we onder andere
Hospice Beukenrode in Naaldwijk, de
Voedselbank Westland en de stichting
Avavieren, die kinderen en volwassenen
met een beperking én hun ouders en
verzorgers een zorgeloze, betaalbare vakantie in een prachtige omgeving biedt.
De diaconie biedt ook individuele ondersteuning. Jaarlijks worden er een
aantal gemeenteleden financieel ondersteund. Bijvoorbeeld middels een gift met
kerst, een bijdrage voor een vakantie of een maandelijkse bijdrage.
Als diaconie dragen we ook bij aan het diaconale werk van de landelijke
protestantse kerk. Die bijdrage noemen we het diaconaal quotum. Dat bedrag
wordt vastgesteld op basis van het aantal gemeenteleden van onze kerk.
De diaconie wil graag doorgaan met dit belangrijke werk. Helpt u mee?
Alvast bedankt en hartelijke groet,
De diaconie van de Protestantse gemeente te Naaldwijk

