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Gèbruik van collectebonnen

;[,ft m::s"im::ffi $::",'.-*",'W*

jong en oud, om elkaar en vooral God te ontmoetèn. Een plekvan
samenkomst, vanEebed en be?innin8. Dat moeten we toch samen in
stand houden.

craag willen wij u er op attent makèn dat er een mogelijkheid is om
gebÍuik te maken vah collectebohnen,

Hetwordt steeds mèer een belaíingom het contante Seld te kunnen
aÍstorten omdat de bankeh hun vestigingen sluiten. Hierdoor moeten we
met het contante aolledegeld verder reizen. Dit is ook voor de

2e inzamelintvan uw gaven is voor ZoBeRo
stichtingzobero zamelt geld en goèderen in voor de bevolking die onder
de armoedegÍens leeft, (kinder)ziekenhoizen, schoten, weeshuizen,
gehàndicapten en ouderenvenorgingshuiu en in Roemeniè, Eén maàlper
jaar gaat een vanspon van onteveervijfvrachtwagencombinaties met
hulpgoederen vanuit Benthuizen naar Roemeniè, die daarworden
overhandigd aan onzè contaden in Bacau, Savinestien Suceava. Deze
contaden zorgeh voor het goed verspreiden van de hulpgoederen en
legt altijd verant{oordang af aan stichting Zobero.

VEIUGHEID niet bevorderliit.
U kunt, als u gebruik Eaat maken van collectebonnen, net àls met u
giften zoalsde \ r'Bdh meenemen in uw belaíingopgave.
Er

-

1è inuamelingvan uw Eaven isvoor Makom Ma WouÍi,
NameÍo€h
De stichting he€ft ten doel het verzorgen van humanitaiÍe hulp, eerste
levensbehoeften en scholing in het algemeen, ten behoeve van mensen
in Kameroen. Met name weèskinderen, gehandiaapten en slachtoffeas
van het Hiv-virl]s in en in het buzonder in dè regio van het stadje Bàfia.

Alle inzamelingen, van harte bij u aanbevolen. Wilt u het werk van de
diaconie blijven steunen? Dat kan. Een Siftkunt u overmaken opi ING
rek.nr. NL12 INGB 0000397019 t.n.v. Diaconle. onder vermelding van:
6ift dia.onie oÍ het gewenste projeddoel.

\/"dn

€ 0,25. € 0,60, € 1,25 en €

verkodt per vel van 20 nuks.

een vel met 20 bonnen vah € 0,25
een vel mèt 20 bonnen,,/an € 0,60
eer velmet 20 borlnen van € 1,25
eeh velmet 20 bonnen vén € 2,m

kogt dtls € S,00

2,m

*'

kost dus€ 1Zm
kost du§ € 25,00
kost dus€ 40,00
colledevellen
van € 5,oo op voorraad. Hd
'* Er zÍn nog veel "oude"
venoek is om deze in uw bestelling mee te overdregen om aen te
schaffen.

31naarï

2e inrameling van uw gaven is vooÍ het onderhoudstorids
Een ke*gemeente moet onderhouden worden, dat Beldt zekervoor de
gebouwen, Helpt u mee?

zÍn collectebonnen verkriigbaar

De bonnen worden

I

Bestelling tan plaats/inden door ovemaking van het verschuldiSde
bedÍag op RaborekenlnB Í'||.46RABOO3259O7102 of INc-rekenin8
N1261NG80000625978 t.n.v. Boekhouder van de Protestantse G€meènte
Hazerswoude o.v.v. de soort en het aantal collectebonnen,
Zodra de overschÍilving is onwangen woÍden ze bij u thuis bezoEd.

informatie ove, het bestellen en de bànknummeB staat ook veÍmeld
in het jaarboek e. Mocht u nog verdeÍe informatie willen kunt u altÍd
De

iemand van het aolleÉe van kerkrcntmeeíeis eanspreken
Uw dla.onie, omzien naaÍ elkaarl
college van Kerkrèntmeesters

Kerkdienstenrooster maaft 2019
OntschoÉ
3 maart uur 10.q, uur cEEl{ DIENST tN DE (OREI{AAR!

Gezarnediike dlènst ih d€ Herv. Kerk om O9,3Ou: Aísluitint
EiJbelval(antiëweek

lk sang Bekleed in denkbeelden.

ln regels.

Wat mij geleerd was,
10 maan 10.00 uuro.l.v. Ds. c.C.A. Metgers (Biddag)

Organist: Jos Qualm
Koster: Wim RademakeÍ
1'en 2ecollecte: P(N/Catechese en Diaconie
Xindernevendienst
Oppas: Lisette Langeraar

droe8 ik als een schild.
lets wildè mij raken.
Het kon niet. Het mocht niet.
Het paste niet.
Dacht ik.

17 maart 10.00 uuÍ o.l.v. Ds. L. Webbink BodegÍaven

MÍn kleed wasmÍn beschutting.

Organist: Piet Boon
KosteÍj Ëd de Jong
1e en 2. collecte: Diaconie en Onderhoudsfonds
Kindernevendienst
Oppas: Lily Hoogendoorn

lk wàande mij veilig.

24 maaÍt 10.00 uur o.l,v, Ds. T. gouwman papendrecht
Organist; Piet Boon
l(osteri Cok Rademaker
1e en 2ècollecte: Plaatselijk missionair werk en Kerk
Avondmaalscollecte: voedselbank

KindeÍnevendienst

Oppasi Celine van Rijthoven

3l maart

10-@ qur o.l.v. Ds.C.C.A. Melqers
OÍEanist: Jos Qualm
Koster: Hilbrand Zintel
1e en 2.collecte: Diaconie en Onderhoudsfonds

Xindernevendienst
Naeuwenhuizen

Oppas: 6uido/Mariska

april9,:m uuro.l.v. Ds. P. Cornelissen
Organist Piet Boon
Koster: Aad van Zanten
1' en 2! collede: Kerk en Diaconie
7

Kindernevendienst

Oppas: Nicole vah Zanten

lk gihS Bebaande weten,
veraekerd
van de goedkeurinS
van mensen.
Mijn 3chaamte
was met een schort bedekt,

Mijn huid was bedekt
met vele làgen.
lets wilde mij aaken.
Het koh hiet. Het mocht niet.
Het paste niet.
Dachr ik.
Maar mijn verlangen wàs Éewekt.

Vanaf die dag
leek een onblusbaarvuur
te uroeden
in de diepte
van mÍn hart.
Mijn kleren prakten
Zij sch(urden.

Zij pastèn mij niet meer,

