ARKA-COMMISSIE
Vleesactie 2019 is nu gestart
Actie voor ondersteuning
van arme gezinnen in Polen
O.a. in Piątków, Turèk en via Voice of the Gospel

Bestellen kan
direct

In de
week van
20 nov.
a.s.
bestelling
gratis
thuis
bezorgd.

-

-

-

bestellijst invullen
en direct in de bus in
de kerk deponeren
Graag de betaling
doen bij de bestelling
voegen
Bestellijst meenemen
en later inleveren op
onderstaand adres of
in de bus in de kerk

!

!

De ARKA-cie heeft al verschillende jaren een aantal
vast activiteiten die geld op moesten leveren; de
vleesactie in het najaar de vleesactie, in het voorjaar
de Bloemen- en plantenactie en 1x per twee jaren
de familiedag. Dan zijn er nog een aantal donateurs
en bedrijven die dit blad sponseren. Over de
schoenendoos actie en de familiedag hebt u al
kunnen lezen.
In de afgelopen periode heeft de commissie een
aantal activiteiten gedaan om onze broeders en
zusters in Piątków/Dęblin en Voice of the Gospel te
kunnen ondersteunen. Naast financiële steun vinden
zij het persoonlijke contact heel belangrijk en
bemoedigend. Ze zijn er verwonderd over dat een
gemeente uit Nederland met hen contact
onderhoudt uit bewogenheid.

Ondersteun Winterhulp in Polen
Bestellijst inleveren in de bus
in de hal van de kerk of bij
Hendrien Palm de Kade 9
Wapenveld.

Doet u ook mee?
Laat ze niet in de kou staan

Vleesactie

In oktober 2019 heeft de vleesactie plaatsgevonden. Vele bestellijsten zijn ingevuld en konden
vrijwilligers de balkenbrij, snert, rookworsten, spareribs en gehaktballen bezorgen. De
vleesactie heeft een opbrengst van ruim € 921,-. Met deze opbrengst heeft de commissie arme
gezinnen via Piątków/Dęblin en Turek kunnen ondersteunen. In de winterperiode zijn er in
die gemeenten en regio’s vele gezinnen; ouders met kinderen of een alleenstaande
vader/moeder met kinderen, die amper genoeg geld hebben voor eten, drinken en
verwarming. Het zijn schrijnende gevallen die we graag willen ondersteunen vanuit onze
rijkdom

De bloemen-/plantenactie
Op donderdag 4 april 2019 ging de bloemenactie van start.
Met een enthousiaste groep chauffeurs en verkopers werd
begonnen om de verschillende wijken te bezoeken en zo
snel mogelijk alle bloemen en planten te verkopen. De
moeite is beloond. Een prachtige opbrengst van ruim € 850,-
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Financiën ARKA-cie
Andere ontvangsten
Naast de dit jaar
gehouden acties
komen er inkomsten
binnen in de vorm van
giften door u als
donateurs en
sponsoring door
diverse bedrijven
waarvan de namen in
deze nieuwsbrief te
vinden zijn. Daarnaast
ontvingen wij ook een
aantal giften van de
diaconie.
Allemaal hartelijk dank voor deze bijdragen.
Zoals eerder genoemd zijn er verschillende giften namens ARKA naar diverse projecten
gegaan. In totaal is er circa 4500 euro gegeven ten behoeve van zomerkampen, winterhulp,
schoenendozen en dergelijke. Onderstaand vindt u een overzicht van de diverse
inkomsten/uitgaven.
De ARKA-cie wil iedereen
hartelijk danken die het
mogelijk
hebben
gemaakt
om
de
zustergemeenten
in
Polen
te
kunnen
ondersteunen.
ARKA-cie.
Ferdi, Janneke, Erika,
Eric, Wim, Hendrien,
Nienke en Gert Wim.
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Wilt u ook het werk dat de ARKA-cie doet namens de Hervormde Gemeente uit Wapenveld
bij de zuster gemeenten in Piątków, Dęblin, Turek en Radlin.
U kunt het laten weten bij één van leden van de ARKA-cie. Ferdi van Guilik, Janneke van
Guilik-Boerdam, Erika vd. Horst-aan ’t Rot, Eric Boer, Wim Schuurman, Hendrien PalmVorderman, Nienke van Guilik-Palm en Gert Wim Stoffer

Donateur voor donateur
Bent u ervan overtuigd dat onze
broeders en zusters in ARKA door
moeten gaan met hun werk.
U als donateur en/of begunstiger bent
belangrijk voor de ARKA-cie. Wij willen
u aanmoedigen en uitdagen om een
nieuwe donateur te werven.
Geef het door aan de commissie
Het rekeningnummer is: NL68 RABO
01515.69.770 Diaconie herv. Gemeente
Inzake ARKA commissie Wapenveld.
Rabobank Wapenveld
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