
Welkom

Voorganger:

Organist:

Collecte:

Uitgangscollecte:

ds. A. Theunisse

Jaap Ouwehand

diaconie en werk in onze 
gemeente

kinderen in de knel



Ook kunt u uw gaven blijven geven aan 
de drie collectes door een overschrijving naar 
de rekening van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente, 
NL87 RABO 0306 0000 24 o.v.v.:

– 25 dec. collecte: diaconie

– 25 dec. collecte: werk in onze gemeente

– 25 dec. uitgang: kinderen in de knel

Collectes

Meer informatie vindt u in Kerkklanken, de website en Scipio-app



Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland.

Gammele tenten. Extreme kou of juist ondraaglijke hitte. 
Onveiligheid, gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen, 
sanitaire voorzieningen. En jarenlang, onzeker wachten. 

Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse 
vluchtelingenkampen opgroeien. 

Collecte Kinderen in de Knel



Via 3 partnerorganisaties helpt Kerk in Actie hen met 
voedsel, kleding, zorg en onderwijs. 

Partner Borderline laat vluchtelingen bij aankomst op 
Lesbos op krachten komen door ze eten en drinken aan te 
bieden. Daarna krijgen ze hulp bij het invullen van officiële 
documenten. Op een eigen school kunnen 
vluchtelingenkinderen van 6 tot 17 jaar lessen Engels, 
Grieks en wiskunde volgen. 

Collecte Kinderen in de Knel



Partner Synyparxis geeft zorg en begeleiding aan 
alleenreizende minderjarige vluchtelingen in vier 
opvangcentra op het Griekse vasteland. 

In de voedselkeuken van partner Apostoli in Athene 
krijgen vluchtelingen en dakloze Grieken elke dag een 
maaltijd. Arme gezinnen krijgen elke maand een 
voedselpakket en in vluchtelingenkampen worden zeep en 
andere spullen voor persoonlijke verzorging uitgedeeld. 

Collecte Kinderen in de Knel



Kom ook in actie en geef in de collecte! Geef licht aan 
vluchtelingenkinderen in Griekenland! 

Collecte Kinderen in de Knel



Meer informatie vindt u in Kerkklanken en op de website

Aanstaande woensdagmiddag is er geen extra uitzending 
vanuit de kerk. 

Met de tweewekelijkse uitzending op woensdagmiddag 
willen we u bemoedigen. 

De tweewekelijkse uitzendingen kunnen via de kerkradio 
en via kerkdienstgemist gevolgd worden. 

De volgende uitzending is op 5 januari.

Geen uitzending op woensdag









Volgende diensten

Zondag
26 december

10.00 ds. J. Ouwehand (digitaal)
(Ilpendam)

19.00 ds. K. Hazeleger (digitaal)
(Westerhaar)



De afkondigingen zijn ook te lezen op de 
website en via de Scipio-app.

Afkondigingen


