
 

 

Voorjaarsactie Diaconie 2020 

 

                                                                                                     Zwijndrecht, mei 2020 

 

Geacht gemeentelid,  
 
 

 
In deze bijzondere tijd, waar we plotseling zijn geconfronteerd met de kwetsbaarheid van onze 
samenleving, komt de Diaconie van de Develhof-gemeente met een brief over de voorjaarsactie. 
 
Elk jaar vraagt de diaconie u om een extra 'vrijwillige' financiële bijdrage. 
Om onze verplichtingen landelijk en plaatselijk te kunnen waarmaken komen we met de opbrengst van 
de collectes niet uit, nu is dat nog moeilijker vanwege het tijdelijk stoppen van de wekelijkse 
kerkdiensten. 
 
We zitten in een tijd van leegte en gemis, zomaar ineens missen we zoveel, de ontmoetingen in en na 
de zondagse kerkdienst, de viering van het Heilig Avondmaal en vooral en altijd, de mensen die ons 
ontvallen zijn. 
Wereldwijd en dichtbij zijn er enorm veel mensen die zelfs de eerste levensbehoeftes missen, zoals, 
voldoende eten, een dak boven hun hoofd en medische zorg. 
                                                         
Nu we de collecteopbrengsten missen vanwege het stoppen van de kerkdiensten, is er gelukkig een 
deel van de gemeente die trouw een geldbedrag overmaakt naar de Diaconie, hartelijk dank daarvoor. 
Maar helaas is dit bedrag niet voldoende om als diaconie onze taak waar te kunnen maken. 
Wij willen dit jaar weer een beroep op u doen voor uw extra ‘vrijwillige’ bijdrage. 
 
Evenals voorgaande jaren willen we in 2020 als Diaconie bijdragen door giften te doen aan o.a. 
de Voedselbank, Stichting Graag Gedaan, Jong Zwijndrecht, Jeugddorp De Glind, Het Vakantiebureau, 
Stichting Vrienden van  - Hospice De Cirkel, - De Hoop, - Kerk van Parijs, SchuldHulpMaatje en  
Het Diaconaal Aandachtscentrum. 
 

Wij hopen dat u óók dit jaar uw bijdrage wilt overmaken op de rekening van de diaconie. 
 

IBAN NL55 INGB 0000 1931 27 

 
Wilt u a.u.b. in alle gevallen aangeven: “Voorjaarsactie 2020”. 
 
Wij zijn u zeer erkentelijk en bedanken u alvast hartelijk voor uw bijdrage. 
Namens College van Diakenen Gereformeerde Kerk van Zwijndrecht Groote Lindt. 
 


