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Actie voor de voedselbank
Zoals al in de vorige Klokgeluiden stond, willen we met dankdag voor gewas en arbeid
voedsel inzamelen voor de voedselbank. Vanaf zondag 22 oktober staat er een winkelwagen
onder de toren om daar levensmiddelen in te zamelen. Er is vaak genoeg pasta en rijst, de
meeste behoefte is er aan;
*blikken/potten soep
*blikken knakworst, vis of ander vlees
*blikken/potten groente
*blikken/potten fruit
Wanneer u 1 november van plan bent om wat mee te brengen zou dat ook verse producten
zoals groente en fruit kunnen zijn, dit omdat de ingezamelde artikelen de vrijdag er op al bij
de mensen thuis komt.

Zomerzendingscollecte
De opbrengst van Zomerzendingscollecte is tot nu toe € 2094,-. Wanneer u de acceptgirokaart
nog hebt liggen is het nog mogelijk om uw gift te doen, of u kunt uw bijdrage overboeken op
(IBAN) NL 08 FVLB 0635 8091 68 t.n.v. de diaconie. Deze collecte komt helemaal ten
goede aan projecten van Kerk in Actie.

Adventskalender
De adventskalender 2017 ‘Kwetsbaar als een kind’ is gemaakt om de adventstijd bezinnend
door te komen. Alle dagen in de kalender hebben een meditatieve tekst en mooie afbeelding
en kunnen allemaal als ansichtkaart gestuurd worden. Zo heeft u een cadeau voor uzelf en
voor een ander. U kunt deze bestellen via https://webwinkel.pkn.nl/adventskalender-2017kwetsbaar-als-een-kind/1202-0030

Zendingserfgoedkalender 2018
Voor de zendingserfgoedkalender 2018 komt er een inschrijfformulier op de leestafel met een
inkijkexemplaar. De Zendingserfgoedkalender 2018 wordt gesierd door iconen en
miniaturen uit Oriëntaals-Orthodoxe kerken in Nederland. Het betreft vijf kerken die
in Nederland vertegenwoordigd zijn en die onder oorlogsgeweld of verdrukking in het
land van herkomst de laatste jaren sterk groeien. De kosten van deze kalender zijn € 9,00.
We proberen er voor te zorgen dat u voor Sinterklaas de kalenders thuis hebt.
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