Collecten
Elke zondag wordt er na 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.

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.

Diaconaal Project per 30-10-2022 ‘Stichting Huntu Ku Nos’
Wie zijn wij? (huntukunos.org)
Wij zijn een stichting die tot doel heeft: het bestrijden van mensenhandel en uitbuiting op Aruba. Dat
betekent ook individuen en families, persoonlijke sociale problematiek te helpen overwinnen zodat
ze weer op een veilige manier kunnen functioneren in de samenleving.
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Een outreachend project te doen in samenwerking met lokale instanties op Aruba. Dat wil
zeggen vrouwen die in de illegale prostitutie werken en daartoe gedwongen worden op te
zoeken en contact te leggen. Daarmee ook hun vertrouwen te winnen en ondersteuning aan te
bieden.
Door een doorstroomhuis op te zetten waar slachtoffers door Raul en Petra Kock opgevangen
en ondersteund kunnen worden voor een bepaalde periode.
Het helpen/begeleiden van elk slachtoffer die bij Hunto Ku Nos komt is maatwerk en gericht op
hun behoefte.
Dagbesteding en woonvoorziening te bieden waar cliënten kunnen herstellen en resocialiseren.
Uitgebreide en gevarieerde arbeidsplaatsen te bieden.
Begeleidingstrajecten bieden waardoor cliënten hun doelen kunnen behalen.
Een beschutte werkplek bieden waar cliënten zich naar hun capaciteit kunnen ontplooien.
Scholen te bezoeken en daar workshops te verzorgen.

Doel 3e collecte; ‘Kerk zijn doe je met elkaar!’
Om de andere zondag wordt er gecollecteerd voor de ZWO. Vanaf 25-09-2022 collecteren we voor
het doel ‘Kerk zijn doe je met elkaar!’. In Oost-Groningen en Limburg zijn de armoedecijfers
schrikbarend hoog. Diakenen willen graag helpen bij problemen die hiermee samenhangen. Kerk in
Actie wil lokale kerken in arme regio's van Nederland ondersteunen. In 2019 zijn drie proefprojecten
gestart waarbij wordt uitgezocht wat de beste en meest effectieve manier is om dit te doen. Deze
projecten zijn met name gericht op kinderen die in armoede leven.

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 ).

