
Diaconale acties in april. 
 
De diakenen van de Zendingskerk informeren u graag via deze mail en via de website over 
de Paasgroetenactie voor gedetineerden binnen en buiten Nederland, de Spaardoosjes en 
de collectedoelen in de maand april.  
 
De Paasgroetenactie: 
De kaarten waren al gekocht, maar kunnen nu helaas niet worden 
uitgedeeld in de kerkdiensten. Daarom deze vraag aan iedereen die dit 
leest:  
Zou u vóór 15 april a.s. een Paasgroet + uw eigen naam willen sturen naar 
dinels65@gmail.com? 
Uw groet en naam worden door leden van de themagroep Gevangenen 
van Hervormd Ermelo  op een kaart geschreven en doorgestuurd naar 
gevangenissen binnen en buiten Nederland.  
U kunt tot 24 april ook zelf kaarten kopen en versturen. Het adres en meer 
informatie vindt u op onderstaande website: 
https://www.protestantsekerk.nl/thema/paasgroetenactie/ 
 
Diaconale collecten:  
We geven u de gelegenheid om ook in onze bizarre omstandigheden iets voor medemensen 
in andere delen van de wereld te blijven doen.  
U kunt uw gift overmaken naar rekeningnummer NL71INGB0006928325 van de 
Oecumenische Vereniging van de Zendingskerk o.v.v. gift collectes april 2020. Uw gift wordt 
dan evenredig verdeeld tussen onderstaande projecten, zoals dit ook in de diensten het 

geval zou zijn. U kunt natuurlijk ook een rechtstreekse gift naar één of 
meerdere projecten overmaken. 
 
Speciale aandacht vragen we voor de Spaardoosjes die bij aanvang 
van de 40-dagentijd uitgereikt zijn om te sparen voor ons driejarig 
project Bethania in Moldavië. Bij het dagcentrum van Bethania 
ontvangen kwetsbare kinderen o.a. hulp bij het maken van hun huiswerk 

en krijgen ze psychosociale hulp en een maaltijd aangeboden. Voor ouderen regelt Bethania 
bijv. thuiszorg en warme maaltijdvoorziening aan huis.  
Op eerste Paasdag zouden de gevulde  Spaardoosjes  worden ingezameld  tijdens de 
dienst. Nu dit niet door kan gaan, vragen we u om de inhoud van de Spaardoosjes over te 
maken naar Kerk in Actie NL89 ABNA 0457457457 o.v.v.  projectnummer PLUS W 
015101 Bethania.  
 
De eerste rondgangscollecte is op zondag 5 april Palmzondag en op zondag 26 april ook 
bestemd voor Bethania in Moldavië. 
 
Op zondag 12 april Eerste Paasdag is de eerste rondgangscollecte voor Kerk in Actie: 
Onderwijs geeft kansarme kinderen in India een toekomst. 
Kasteloze Dalit-kinderen in India krijgen huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en 
sportlessen. Op deze manier wil Kerk in Actie samen met lokale partnerorganisaties eraan 
meewerken om het onderdrukkende kastensysteem te doorbreken.  
Zie ook het filmpje: https://vimeo.com/386693805 
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NL89 ABNA 0457457457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Paascollecte 
 
Op zondag 19 april collecteren we voor Inloophuis De Parasol in Ermelo. Dit is de 
buurt-huiskamer in Ermelo-West waar je zomaar binnen kunt lopen of deel kunt nemen aan 
diverse activiteiten. De Zendingskerk wil betrokken zijn door inzet van vrijwilligers en 
financiële ondersteuning.  
NL18 RABO 0133273172 t.n.v. Inloophuis de Parasol, Ermelo  

De diaconale maandcollecte is in april  (vier 
zondagen) bestemd voor de internationale Professor 
Juhász István Stichting in Nederland.  
Deze stichting ondersteunt theologiestudenten in 
Roemenië die geen of weinig middelen hebben, de bij- 
en nascholing van Roemeense predikanten en 
theologisch wetenschappelijk onderzoek.  
Meer informatie vindt u op de site: http://www.proteo.cj.edu.ro/en/institute 
Dit is normaal gesproken de tweede rondgangscollecte.  
Rekeningnummer NL95 RABO 0302707700 t.n.v. de Prof. Juhasz Stichting te Zwolle. 

Alvast heel hartelijk bedankt voor uw medeleven en uw bijdrage.  
 
Diakenen Zendingskerk 
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