Actie Diaconale Bijdrage
(DVVB)

Diaconale bijdrage
Om samen met u, ook in 2018 onze diaconale taken uit
te kunnen voeren, kunnen we niet zonder uw vrijwillige
diaconale bijdrage. Wij vertrouwen er op dat u zo het
diaconale werk wil steunen.
Praktische zaken
Voor hen die al automatisch overmaken, blijven de bestaande
bank- en girorekeningen in gebruik. Maar we streven er naar om
alle betalingen bij voorkeur op de SKG bankrekening
NL56 FVLB 0227 1178 16 binnen te laten komen.

Diaconale opdracht
De Protestantse gemeente ‘De Open Hof’ wil
een diaconaal bewogen gemeente zijn.
Dienen, Delen, Doen is het motto.
Dit willen we als College van diakenen graag,
samen met u, handen en voeten geven.
Wat doen wij zoal?
In het diaconale werk van De Open Hof is er aandacht voor
jong en oud in onze gemeente. Indien nodig ondersteunt de
diaconie mensen met materiële of financiële problemen. Als
diaconie zien we dat een aantal hulpverzoeken de laatste
jaren steeds ingewikkelder wordt. De gevolgen van de
financiële crisis zijn voor sommige onder ons nog niet
voorbij en de invoering van de participatie maatschappij is,
zoals wij merken, voor menigeen nog een te grote stap.
Ook dragen we bij aan regionale en landelijke instellingen die zich inzetten
voor o.a. armoedebestrijding, vluchtelingen en mensenrechten.
Wat doen we nog meer?
Onze kerkgemeenschap toont een vitale diaconale kern met vele mensen.
Daar zijn we als diaconie blij en dankbaar voor, want alleen samen kunnen
we laten zien wat De Open Hof wil betekenen voor mensen om ons heen.
Bijzonder blij is de diaconie met een actieve groep jongeren, die
zich inzetten voor mensen, binnen en buiten de kerk.

Hebt u vorig jaar een machtigingsformulier (*) voor een
éénmalige- of een machtiging in termijnen ingevuld en wilt u het
dit jaar weer op dezelfde manier doen, dan vragen wij u opnieuw
het machtigingsformulier in te vullen.
* Formulier is opvraagbaar bij de penningmeester.
Belastingaftrek
Ook wij zijn ANBI geregistreerd en kunt u ons ook een
‘periodieke bijdrage’ geven, vraag ons naar de mogelijkheden of
kijk hiervoor op de website www.deopenhofoudbeijerland.nl
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u contact
opnemen met Leen Vermaas (0186-616667), penningmeester van
het College van Diakenen.
Rekening - Iban-nummers:
SKG-bank: NL56 FVLB 0227 1178 16
Rabobank: NL51 RABO 0369 9910 87
ING-bank: NL34 INGB 0000 6587 17
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente, ovv: Diaconale Bijdrage

de Baanbrekers

Onze aandacht is ook gericht op de duurzaamheid van de samenleving.
Om grotere landelijke diaconale initiatieven te steunen hebben wij een
jaarlijks verplichte bijdrage aan onze landelijke kerk.
Natuurlijk hebben wij in de begroting als diaconie
rekening gehouden met zoveel mogelijk veranderingen. Maar om al onze
diaconale taken uit te voeren, doen we een hartelijk beroep op u.

Samen met u hebben wij vertrouwen in de toekomst met …
Geloof, Hoop en Liefde.

