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Inzameling voedselpakketten
In december heeft u
weer ruim geld
gedoneerd voor
voedselpakketten. Wij
hebben € 1500 kunnen
overmaken naar de
oecumenische diaconie
in Agnita. Deze koopt ter
plaatse de spullen in, in
de pastorie worden de
tassen gevuld en van
daaruit ook uitgedeeld.
Deze pakketten gaan
naar de vooral oudere
De pakketten bevatten basisgemeenteleden van de
levensmiddelen: 1 liter olie, 2 kg
Reformatuskerk en de
suiker, 2 kg meel, 1 kg rijst, margarine r.k. parochie. In totaal
en chocolade.
werden 225 pakketten
overhandigd.
Ook aan de kinderen is
gedacht.
Op kerstavond is er een
kinderkerstdienst en na
afloop krijgen ze hun
tractatie. Er werden er
65 uitgedeeld.

Naast de diaconie
ontvangt de coördinator
van jeugd-vrijwilligers
ook hetzelfde bedrag.
Met dit bedrag worden
voedselpakketten naar
de armste inwoners van
de gemeente Agnita
gebracht. Dit gaat in
samenspraak met het
sociaal werk van de
gemeente Agnita en met
support van het
serniorenhuis.
Vertaling tekst
kerstkaart:
Dit licht is voor jou
Moge de vrede van God
met u zijn!

De vrijwilligers brengen niet alleen voedsel
ook wordt deze keer kleding meegenomen.
Kinderkleding die hier ingezameld is en daar
terecht komt bij de meest behoeftige arme
gezinnen in Agnita zelf en de dorpen Ruja en
Coves. Dorpen waar de armoede nog groter is
dan in Agnita zelf.
In de pakketten zit ook een kerstgroet vanuit
onze werkgroep.

Oliebollenactie

De oliebollen werden opgehaald bij
onze vaste leverancier Bakker Bos in
Maarn.

Ook was er dit jaar weer
een oliebollenactie die
traditiegetrouw door
Henk Romein en Diny
Timmer werd
georganiseerd. Zij namen
de bestellingen op en
verwerkten deze. Er zijn
ruim 700 oliebollen en
330 appelbeignets
verkocht en dat leverde
netto ruim € 300 op. Er
waren 9 bezorgers die de
bestellingen weg hebben
gebracht.

Nieuw was dat er dit jaar ook via de
Appostel-app besteld kon worden, en
daar is goed gebruik van gemaakt.

Wij geven de dank van de Diaconie en de Jeugdvrijwilligers in Agnita
graag aan u door!

