
Collecten 

Elke zondag wordt er tijdens de dienst een collecte (1e, 2e en 3e) gehouden in de kerk. De kerkenraad 

stelt elk jaar het collecterooster vast. Hierin kunt u zien voor welke doelen er op de zondagen wordt 

gecollecteerd. 

 

Via de Givt-app 

U kunt uw donatie ook doen via de givt app. De app is te vinden in de app-store van uw telefoon. 

Wanneer u de app download op uw telefoon kunt u vanuit huis uw donatie doen aan de kerk van 

Vries. Heel handig! De collecte voor de zondag loopt via de app altijd van vrijdag 12.00 uur tot de 

volgende vrijdag 12.00 uur. U kunt dus een week lang geven voor de collectes! 

In de kerk kunt ook meedoen dmv de app. In de collectezak van de 1e collecte bevindt zich een 

zender. Wanneer u uw giften voor de drie verschillende collectes hebt ingesteld, en uw telefoon 

langs de collectezak haalt, doet u daarmee mee aan de collectes. 

Heeft u hulp of uitleg nodig bij het gebruik van de app ? Marieke Schoon kan even assisteren, maar 

ook andere gebruikers van de app willen u vast even op weg helpen. 

 

Geld overmaken 

Komt u in een periode minder in de kerk, bent u niet van de apps, maar wilt u toch een bedrag geven 

voor de collectes? U kunt het ook overmaken op rekeningnummer NL 09 RABO 036 65 43 202 tnv 

Diaconie Protestantse Gemeente Vries. Vermeld in de omschrijving ook altijd het doel waarvoor u 

geld overmaakt.  Bijvoorbeeld: Diaconie, ZWO, Kerk, 1e collecte op datum x. 

 

Collectemuntjes 

Er zijn collectemuntjes verkrijgbaar van  €0,50, €1,- en €2,-. Wilt u hiervan gebruik maken dan kunt u 

hiervoor u contact opnemen met Klaas-Jakob Schut. (kjschut9@gmail.com)  

 

Inleveren postzegels en kaarten 

In het Ontmoetingshuis staat een plastic bak waar u kaarten en postzegels kunt inleveren. Eén keer 

in de zoveel tijd wordt de bak geleegd, de opbrengst wordt ingeleverd bij een verzameladres. Niet 

alle soorten kaarten kunnen in de bak.  Klik hier voor meer informatie over welke soorten kaarten 

wel en niet kunnen en om meer achtergronden te lezen bij deze inzameling. 

file:///C:/Users/Schoon/Downloads/Collecterooster%202022%20v2(1).pdf
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https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/acties/organiseer-een-inzamelingsactie


Doel 3e collecte  vanaf 15 mei 2022; Vluchtelingenwerk 

Om de andere zondag wordt er vanaf 15 mei tot september 2022 in de kerk gecollecteerd voor 

vluchtelingenwerk.  Het meest in het oog springend is op dit moment de situatie rondom de 

Oekraïne. Maar nog steeds  is er veel meer vluchtelingenleed. Denk aan Griekenland, en de eerdere 

situatie aan de grens met Wit-Rusland en zo zijn er nog legio voorbeelden. Het lijkt ons als Diaconie 

goed om hier een tijdje specifieke aandacht voor te hebben. Met het geld kunnen we grote en kleine 

initiatieven dichtbij (wellicht in het dorp of de gemeente) en/of ver weg steunen. 

 

Opbrengsten van afgesloten diaconieprojecten: 

- Acties voor Dulag: €2100,- 

- 3e collecte voor ZWO/Samen in actie tegen Corona v.a. sept. 2020-mei 2022: €5000,- 

- Acties specifiek voor Oekraïne: €2161,10 

 

Vragen? 

Heeft u misschien nog vragen over de collectes, de givt app etc. U kunt contact opnemen met 

Marieke Schoon, penningmeester van de Diaconie (mariekeschoon@kpnmail.nl ). 
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