Na de informatieavond
Op de informatieavond (22 maart, bijna 60 aanwezigen!) gaven Gerard den
Hertog en Jacob van Asselt een presentatie over wat nu nodig is en welke
mogelijkheden jij hebt om bij te dragen aan het opvangen van Oekraïense
vluchtelingen! We zijn onder de indruk van alles wat al in de steigers staat en
van het enthousiasme dat zij en hun mede-organisatoren uitstralen!
Er worden opvangplekken voor vluchtelingen ingericht. Het lijkt erop, dat er
D.V. eind volgende week of begin van de week erna een bus afreist naar Polen
om gevluchte Oekraïners op te halen. Er is ook contact met de Hervormde
gemeente te Vinkeveen en de Gereformeerde gemeente in Nieuwer ter Aa.
Voorafgaand aan de reis moet er een hoop geregeld worden. Gelukkig is er al
veel voor elkaar, maar bij bepaalde zaken is hulp nog nodig. Een overzicht in
zeven punten:
1
Wil je vluchtelingen opvangen, vul dan vóór vrijdag 25 maart dit formulier in:
Aanmelden opvang
2
Wil je op een andere manier helpen, vul dan dit formulier in: Aanmelden
activiteiten en andere hulp
3
Wil je gastgezinnen helpen met spullen, kijk dan op lijstje.nl. Wat je gaat
regelen/kopen/verzorgen/geven, streep je door. Regel zelf met het
betreffende gezin dat het er komt!
4
De pastor in Polen heeft gevraagd om levensmiddelen en (persoonlijke)
verzorgingsmiddelen voor de opvanglocatie, dit kan mee op de heenreis. Op
D.V. zaterdag 26 maart kun je van 9.00 tot 12.30 uur boodschappen afleveren
in de Regenboog. Het gaat om de volgende producten:
Rijst
Pasta
Grutten (boekweitgrutten)
Vlees in blik (knakworsten, Smac, gehaktballetjes)
Groente in blik – niet in glazen potten
Soep in blik of zak
Zonnebloem- of olijfolie
Ketchup
Chocoladepasta
Melkpoeder voor baby’s
Babyvoeding – niet in glazen potten! Denk aan knijpfruit bijvoorbeeld.
Chocoladerepen
Maandverband
Waspoeder of vloeibaar wasmiddel
Shampoo
Douchegel
Haarschuim
Kartonnen dozen
5
Voor bovengenoemde boodschappen zoeken we stevige dozen als verhuis- of
bananendozen. Deze kun je zaterdagochtend eveneens bij de Regenboog
afgeven, bij voorkeur om 9.00 uur.
6
Wil je dit werk meenemen in je gebed? We weten ons ook in dit werk
afhankelijk van de Here God en zijn zegen.
7
Doneren aan deze actie kan door je giften over te maken op IBAN NL09 RABO
0332 8021 40 tnv Diaconie Gereformeerde kerk onder vermelding van
Vluchtelingen Oekraïne.
De informatieavond kun je via YouTube of terugkijken, klik hieronder. De
presentatie vind je hier. Houd ook steeds de website in de gaten!

Op de hoogte blijven?
Als je het nieuws over de hulp aan en opvang van Oekraïners wilt volgen, kun je
je voor deze nieuwsbrief aanmelden door hier te klikken.

Vragen?
Neem contact op met Erica de Leeuw, Riemkje de Groot, Brend Koekoek, Dick
Kroon of ds. Peter Zaadstra.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u nieuwsbrief@gereformeerdekerkkockengen.nl toe aan uw adresboek.

