
Wees warmhartig – geef om elkaar 
DOE MEE! 

veiling – sponsoring – bezinning – activiteiten – giften       
 
In de startdienst van 5 september jl. is aandacht besteed aan de actie Wees warmhartig. Bij dit 
kerkblad is ook een folder gevoegd met informatie. Van Pinksteren tot 31 oktober a.s. houden wij in 
onze gemeente deze actie om de gevolgen van de coronapandemie in niet-westerse landen te 
bestrijden. Verreweg de meeste mensen zijn daar nog niet gevaccineerd en hebben volop te maken 
met de gevolgen van het virus. Dat is ook het geval in Rwanda. 
 
Rwanda 
Medio augustus had 5,4% van de bevolking in Rwanda minimaal 1 coronavaccinatie gekregen; 3,1% 
was volledig gevaccineerd. Stond het land eerder nog als groen genoteerd in de informatie voor 
reizigers naar het buitenland, deze zomer veranderde dat in oranje. De coronacrisis leidde tot een 
toename van huiselijk geweld en tienerzwangerschappen, goede voeding is moeilijker verkrijgbaar en 
mensen mijden ziekenhuizen uit angst voor het virus. Kerken zijn inmiddels gelukkig weer open voor 
beperkte aantallen per dienst. Met steun van Kerk in Actie kon de Presbyteriaanse Kerk in Rwanda 
hulppakketten uitdelen onder 700 gezinnen. Ieder gezin kreeg 5 kilo rijst, 5 kilo bonen, 2 kilo suiker, 2 
liter olie, 2 stukken zeep, 10 kilo meel voor pap, en toiletartikelen waaronder ook mondkapjes. 
Onder deze gezinnen bevonden zich oudere mensen, mensen met een handicap en zwangere 
vrouwen. Ook mensen zonder vaste baan die geen inkomen hadden door de lockdown, ontvingen 
hulp. Meer pakketten zijn nodig. Met onze actie willen we deze hulp in Rwanda en in nog veel meer 
landen mogelijk maken. Daarvoor houden we in september en oktober onder meer een veiling. 
 
Online veiling 
Bij het verschijnen van dit kerkblad kunnen leden van onze gemeente op www.weeswarmhartig.nl 
producten en diensten aanbieden. De opbrengst van deze online veiling is voor onze actie Wees 
warmhartig. De veiling loopt tot en met 31 oktober a.s. 
 
Met deze online veiling zetten we een traditie voort. In 2015 werd de dienstenveiling die we tijdens 
Kerk ’s Anders hielden een groot succes. Niet alleen werd er veel geld bij elkaar gebracht, het leverde 
ook bijzondere ontmoetingen en nieuwe contacten tussen gemeenteleden op. Het gaf een 
meerwaarde aan het samen gemeente-zijn. We vormen immers een gemeenschap die meer inhoudt 
dan alleen het samen vieren van de zondagse dienst.  
 
In de folder die bij dit kerkblad is gevoegd leest u alles over de veiling. 
 
Sponsoring “Loop mee met Wim en Gré”. 
Wim en Gré van der Vaart lopen sinds 16 augustus zo’n 6 weken in Frankrijk en wij als 
gemeenteleden kunnen hun gelopen kilometers sponsoren. Hoe? Heel eenvoudig: 

a. U kunt intekenen voor 5, 10, 15, 20 of 25 kilometer.  
b. Elke kilometer kost u € 1,-  
c. Stuur een mailtje met het aantal kilometers dat u wilt sponseren aan cees@vanbockel.org U 

kunt Cees ook bellen: 0651552361 of een appje sturen.  
d. Na uw toezegging betaalt u het betreffende bedrag op rekeningnummer NL 90 RABO 

0373736525 t.n.v Diaconie Protestantse Gemeente Culemborg o.v.v. Loop mee met Wim en 
Gré. 

 



Bezinning 
Onze actie is ook gericht op bezinning. Daarom worden dit najaar bezinningsbijeenkomsten 
georganiseerd over de ongelijkheid die er tussen mensen in onze wereld bestaat. Door de 
coronacrisis is deze ongelijkheid weer extra naar voren gekomen. Vluchtelingenstromen maken bij 
uitstek ongelijkheid zichtbaar. Ongelijkheid tussen vertrekgebied en land van bestemming. Verschil in 
veiligheid en mogelijkheden om een bestaan op te bouwen. Vluchtelingen zijn geen 
‘verwegprobleem’: ze komen naar Europa, naar Nederland, naar Culemborg. Wij worden zo van heel 
dichtbij geconfronteerd met de ongelijke verdeling in onze wereld en daarom hebben we voor deze 
bezinningsbijeenkomsten gekozen voor het thema vluchtelingen. Wat wordt van ons als christenen 
gevraagd en hoe kunnen wij daar gestalte aan geven? In de weekbrief zullen data en tijden voor deze 
bijeenkomsten gepubliceerd worden. 
 
Andere activiteiten 
Hou de komende weekbrieven in de gaten voor andere initiatieven die in het kader van de actie 
Wees warmhartig worden ondernomen en natuurlijk ook voor de stand van de inkomsten. In de 
kerkdienst van 31 oktober a.s. zal de actie worden afgesloten. 
 
U kunt een gift overmaken op bankrekeningnummer NL90RABO0373736525 van de Diaconie 
Protestantse Gemeente Culemborg o.v.v. Wees warmhartig.   
 

 

U kunt ook bijdragen via deze QR-code: 
 
1. Open de betaalapp op uw telefoon of tablet 
2. Scan met de betaalapp de QR-code 
3. Pas het bedrag naar wens aan 
4. Betaal het door u bepaalde bedrag met behulp van uw betaalapp 

 
De diaconie van de Protestantse Gemeente Culemborg heeft een ANBI-status. U mag uw gift 
aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. 
 
Hartelijke groet van de werkgroep Wees warmhartig: Henk Stokking, Maarten Jansen, Cees van 
Bockel, Anja Kiel, Peter Lock, Jan en Carla van Doggenaar. 
Onze beide predikanten denken actief mee, met name ook over invulling van de kerkdiensten. 
 


