
Diaconale Commissie “Samen Bouwen”
Hervormde Gemeente Oldebroek

Ook dit jaar houden wĳ weer een actie voor
noodhulp. Met uw geld krĳgen de armen in
Oekraïne en Roemenië medische hulp, voedsel-
pakketten en brandhout.

Waarom helpen wij?
Juist in deze coronatĳd worden de
armsten het hardst getroffen. Hen
willen wĳ bĳstaanmet middelen voor
levensonderhoud, medische zorg
en verwarming. Hiermee willen wĳ
een klein stukje van de opdracht in
de Bĳbel om onzemedemens te
helpen vervullen. Wilt u ook bidden
voor deminder bedeelden in de
wereld.

Foto: De kerk in Nagypalad
Oekraine deelt voedselpakketten
uit net na de eerste coronagolf. U
ziet dat er een levende gemeente
is die samen de schouders eronder
zet. Eenmooi voorbeeld van
Gemeente van Christus zĳn

Ondergetekende verleent hierbĳ een éénmaligemachtiging aande
Commissie “SamenBouwen” vandeHervormdeGemeenteOldebroek
omeenbedrag van:

o 20euro o 30euro o 40euro o…….. euro

af teschrĳven van:

IBAN Nr. ……………………………………....………..

Naam: .………………………………………………..

Adres: ...………………………………………………

Datum: …………………………………….…………...

Handtekening: ……………………....................…………

U kunt uw bĳdrage storten op het bankrekeningnummer van de
Diaconale Commissie „SamenBouwen”
Rekeningnummer: NL 98 RABO 03484.25.880 ovv. Noodhulp CSB
Ookmet behulp van deAppostel App kunt u uw gave geven.
Dit formulier mag ook worden ingeleverd bĳ één van de
commissieleden:

L. vanAsselt Kerkstraat 4 F. Bosch Zuiderzeestraatweg176
D. van ‘t Hof Essenakker 51 G. Klein Oostendorperstraatweg18
D. Koetsier Harm Aartsweg 21 H. vanRaalte MhenewegNoord 15
G.J.Wolf Biezenkamp1 G. van deStreekGerrit Blauwlaan 8

D van ‘t Veen Zuiderzeestraatweg402



Door de huidige coronacrisis is het voor deCSB dit jaar onmogelĳk om
de lopende projecten te bezoeken. Via e-Mail, Facebook enMessenger
worden de contactenmet Roemenië enOekraine zo goedmogelĳk
onderhouden. Uit alle gesprekken blĳkt dat wanneer demogelĳkheid er
is er behoefte is aan gesprek en ontmoeting. Het verlangen om van
God te leren is ook sterk aanwezig.

Foto: Ds. Beres geeft zĳn eerste
Bĳbelstudie in Szernië Oekraine.
Na de eerste coronagolf was het
toenweermogelĳk bĳ elkaar te
komen. Uit dankbaarheid hiervoor
stuurde de dominee deze foto.

Foto: Gemeenteleden van de
kerk inMisztotfalu Roemenië zĳn
voedselpakketten aan het
samenstellen. De pakketten
worden door Ds. IstvanOrban zelf
verspreid. Onder andere heel
arme bewoners van een oud
mĳndorp in de bergen ontvangen
deze pakketten. Ookwordt zo
geprobeerd een band te krĳgen
met de arme bevolking omhun
kinderen naar school te krĳgen..
Zonder opleiding geen toekomst.

Op de foto’s (oktober 2020) ziet u dat de kerk in Kolto Roemenië
zojuist voedselpakketten uitgedeeld heeft aan arme en behoeftige
medemensen. Juist in deze tĳd van het coronavirus worden deze
mensen in Roemenië enOekraine extra hard getroffen . Veel
gaarkeukens kunnen geenmaaltĳdenmaken in verbandmet de
geldendeCorona preventiemaatregelen: Gaarkeukens zĳn gesloten
door de overheid.Armen zĳn nu volledig aangewezen op onder-
steuning van de lokale kerk. Omdeze hulpmogelĳk temaken is in
september extra geld overgemaakt voor Noodhulpverlening door de
lokale kerken.

In deze flyer willen wĳ alsDiaconale Commissie „SamenBouwen”
(CSB) u informeren over het werk dat zĳ verricht.DeCSB is een
zelfstandig functionerende commissie en onderdeel van deDiaconie.
Onzemissie is: Hulp verlenen aan arme en behoeftigemensen inOost
Europa,met nameRoemenië enOekraine. Dit doenwemiddels
noodhulpverlening, gaarkeukens en projecten.
DeNoodhulpactie waarvoor u uw gift kunt geven is geheel bestemd
voor de verlening vanHulp: Voedselpakketten, brandhout en
ondersteuning in de verzorging van de allerarmstenworden hieruit
bekostigd.

Zoals U kunt lezen is het werk van deCSB gericht op hulp. Door de
hulp heen oud en jong, via de kerk en de predikanten, te vertellen van
God die helpt in nood en uitkomst biedt. De predikanten in Roemenië
enOekraine pogen ook de jongeren te laten scholen.


