
De Diaconale Commissie „Samen Bouwen” (CSB) wil u hierbĳ informeren over het werk dat 
zĳ verricht. De CSB is een zelfstandig functionerende commissie en onderdeel van de 
Diaconie. Onze missie is: Hulp verlenen aan arme en behoeftige mensen in Oost Europa, 
met name Roemenië en Oekraine.
Dit doen we middels noodhulpverlening, gaarkeukens en projecten. De Noodhulpactie 
waarvoor u uw gift kunt geven is geheel bestemd voor de verlening van hulp. 
Voedselpakketten, brandhout en ondersteuning in de verzorging van de allerarmsten 
worden hieruit bekostigd.

Noodhulp actie

Oekraïne en Roemenië

Waarom helpen wij?

• Juist in deze coronatĳd worden 
de armsten het hardst 
getroffen.

• Hen willen wĳ bĳstaan met 
middelen voor 
levensonderhoud, medische 
zorg en verwarming.

• Hiermee willen wij een klein 
stukje van de opdracht in de 
Bijbel om onze medemens te 
helpen vervullen.

Ook dit jaar houden wĳ weer een actie voor noodhulp.
Met uw geld krĳgen de armen in Oekraïne en Roemenië

medische hulp, voedselpakketten en brandhout.

"Voorwaar, Ik zeg u; 
voor zover u dit voor
een van de geringste 

broeders van Mij 
gedaan hebt,

hebt u dat voor Mij 
gedaan.“ Matt. 25:40

Uw gebed blijft
nodig voor 
de minder 

bedeelden in Oost 
Europa en de rest 
van deze wereld!



Ondergetekende verleent hierbij een eenmalige machtiging aan de Commissie 
Samen Bouwen van de Hervormde Gemeente Oldebroek om een bedrag van:

O 20 euro O 30 euro O 40 euro O ........euro

Af te schrĳven van:

IBAN Nr.: ____________________________________________________________________
Naam: ______________________________________________________________________
Adres: ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Datum: ________________ Handtekening: _______________________________

U kunt uw bĳdrage storten op het bankrekeningnummer van:
Diaconale Commissie „Samen Bouwen”.
Rekeningnummer: NL 98 RABO 03484.25.880 ovv. Noodhulp CSB

Ook met behulp van de Appostel App kunt u uw gave geven.
Machtigingsformulier Noodhulpactie CSB

Dit formulier mag ook worden ingeleverd bĳ één van de commissieleden:

L. van Asselt, Kerkstraat 4
F. Bosch, Zuiderzeestraatweg 176
D. van ‘t Hof, Oostendorperstraatweg 33b
G. Klein, Oostendorperstraatweg 18
D. Koetsier, Harm Aartsweg 21
H. van Raalte, Mheneweg Noord 15
G.J. Wolf, Biezenkamp 1
G. van de Streek, Gerrit Blauwlaan 8
D van ‘t Veen, Zuiderzeestraatweg 402a


