Collectedoelen mei 2021
Zondag 2 mei
1ste collectedoel:
“Voor Eenzaamheid” is een platform van ontwerpers en kunstenaars die
samen met andere partijen een andere kijk op eenzaamheid ontwikkelen. Ze
ontwerpen projecten die mensen in staat stellen op nieuwe manier met
eenzaamheid om te gaan. Bij het project ‘Taal voor Eenzaamheid’ staat de
zoektocht naar nieuwe woorden die ervaringen met eenzaamheid uitdrukken
centraal. Deelnemers van de workshops en activiteiten worden co -creators
van deze (steeds rijker wordende) taal voor eenzaamheid.
2e collectedoel:
Het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP) is sinds een aantal jaar een
samenwerkingsverband van vier kerken waaronder de Protestantse Kerk
Nederland. Als ‘hulpdienst’ van deze kerken helpt het IDP hen zo goed
mogelijk invulling te geven aan het kerkelijk werk onder dove mensen.
Landelijk en regionaal bieden zij ondersteuning. Deze collecte is onder andere
hiervoor bestemd.
3e collectedoel:
Deze collecte is voor de Voedselbank. We collecteren elk jaar meermaals voor
de uitgiftepunten van de Voedselbank Centrum/Oud-West, waarbij de
Diaconie van de Westerkerk nauw betrokken is. Minder voedsel en veel
mensen die iedere week een beroep op de voedselbank doen, maken het
moeilijker de pakketten samen te stellen. Door de gevolgen van de COVID-19
pandemie wordt er vaker een beroep gedaan op de voedselbank. Extra
financiële steun is daarom nodig en uw bijdrage is van belang. Wij hopen
weer op u te mogen rekenen.

U kunt uw bijdrage op de volgende manieren
overmaken:
1. Scan de code hier
2. Via rekening NL 51 RABO 0313 5519 28
3. GIVT app
Hartelijk dank!

Zondag 9 mei
1ste collectedoel:
Deze collecte is voor stichting SHIVA (afkorting voor: Spiritualiteit, HIV &
Aids) is er voor iedereen die met hiv te maken heeft. Mensen met hiv, hun
partners, vrienden, familie bieden ze een luisterend oor, begeleiding en
activiteiten rondom zinvragen, spiritualiteit, geloof en (oude en nieuwe)
rituelen. Ook is er een heel vrijwilligersnetwerk van zogenoemde ‘Positive
Sisters’, vrouwen met hiv die anderen vanuit hun ervaring met raad kunnen
bijstaan, met name voor mensen uit groepen waar hiv nog een taboe is.
2e collectedoel:
Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk! Onderzoek en ervaring
laten zien dat kerken die dit serieus nemen aantrekkingskracht hebben op
jongeren en jonge gezinnen, of dit nu in een traditionele of in een
vernieuwende omgeving is. Daarom ontwikkelt Jong Protestant, de
jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, materialen voor
jeugdwerkers en andere vrijwilligers die eraan bijdragen dat de kerk een plek
is waar jongeren zich gezien, geliefd en veilig voelen en waar hun
aanwezigheid en talenten impact hebben.
3e collectedoel:
Deze collecte is bestemd voor onze kerk. In de afgelopen periode, waarin we
geruime tijd helaas geen erediensten konden houden, zijn de collecteopbrengsten zeer sterk teruggelopen. Echter, veel kosten lopen uiteraard
gewoon door. Uw gift wordt besteed aan de zaken die nodig zijn om ons
gemeenteleven mogelijk te blijven maken. Denk hierbij aan de kosten voor
de liturgieën, kantoorkosten, gas, elektra en water, onderhoud,
verzekeringen, schoonmaakkosten etc. Van harte bij u aanbevolen.

U kunt uw bijdrage op de volgende
manieren overmaken:
1. Scan de code hier naast
2. Via rekening NL 51 RABO 0313 5519 28
3. GIVT app
Hartelijk dank!

Zondag 16 mei
1ste collectedoel:
In 2021 zullen we elke maand collecteren voor Stichting Care Foundation The
Gambia. De Stichting Care Foundation The Gambia is sinds 2000 actief in het
dorp Jiboro (Gambia) en omgeving om de leefomstandigheden van de
bevolking te verbeteren. Dat doen we door het bevorderen van een goede
gezondheidszorg en een betere educatie. Financiële steun en
kennisoverdracht is daarbij belangrijk. In de afgelopen jaren zijn er veel
verschillende projecten opgezet.
Met behulp van financiering vanuit de stichting is in Jiboro een ziekenhuis,
tandartsenpraktijk, apotheek, skill center, vrouwentuin, bakkerij en een
school voor kinderen met een beperking gerealiseerd. Alle omliggende
dorpen kunnen hier gebruik van maken. Er is tevens een sponsorprogramma
opgezet. Voor slechts 120,- euro per jaar kan een kind gesponsord worden
om een jaar naar school te gaan. Van harte bij u aanbevolen!
2e collectedoel:
Het hart van de gemeente klopt in de kerkdienst, zo hebben we afgelopen
jaar meer dan ooit tevoren ervaren. Voor de instandhouding van onze
‘feesten van Woord en muziek’, wordt op deze zondag uw bijdrage gevraagd.
Uw bijdrage van vandaag is bestemd voor de instandhouding van de
eredienst en de toerusting van hen die actief de erediensten tot stand
brengen.
3e collectedoel:
De Stichting Zeemanswelvaren zorgt dat het Seamen’s Centre (zeemanshuis)
aan de Radarweg in Amsterdam-Westpoort in gebruik kan worden gehouden.
De stichting is een non-profit organisatie en wordt gerund met 4,5 fte. Zij
ontvangen en begeleiden zeelieden die aan boord van schepen zijn
aangemonsterd, en die de haven van Amsterdam aandoen. Jaarlijks worden
gemiddeld zo’n 13.500 zeevarenden gratis gehaald voor een bezoek aan het
zeemanshuis en weer teruggebracht naar hun schepen afgemeerd bij de
verschillende terminals in de Amsterdamse haven. Een grote groep van deze
zeelieden is afkomstig uit landen waar het economisch niet goed gaat. En
door de gevolgen van de COVID-19 crisis worden vele bemanningsleden niet
of later afgelost, omdat er niet gevlogen wordt. Hierdoor verblijven ze dus
nog langer aan boord van het schip, ver van huis en haard. In het
zeemanshuis kunnen ze kosteloos koffie/thee drinken, diverse
gezelschapsspellen beoefenen en er is wifi waarmee ze contact met het
thuisfront kunnen maken. De stichting is afhankelijk van giften om deze vorm
van support te blijven geven. Uw gift wordt erg op prijs gesteld.

U kunt uw bijdrage op de volgende manieren
overmaken:
1. Scan de code hier naast
2. Via rekening NL 51 RABO 0313 5519 28
3. GIVT app
Hartelijk dank!

Zondag 23 mei
1ste collectedoel:
De missie van stichting ‘Not for Sale’ is om slachtoffers van mensenhandel
een nieuw perspectief op de toekomst te geven. Dit doet de stichting door
het aanbieden van leerwerktrajecten in de sociale ondernemingen Dignita
Amsterdam. Binnen de Dignita-restaurants kunnen slachtoffers van
mensenhandel trainingen volgen en werkervaring opdoen. Met de verworven
vaardigheden en het herwonnen zelfvertrouwen bouwen zij aan een nieuw en
autonoom bestaan. Zo wordt voorkomen dat zij (nogmaals) ten prooi vallen
aan mensenhandelaren.
2e collectedoel:
Deze collecte is voor Kerk in Actie. Voor kinderen in Egypte is lezen een luxe.
Boeken zijn schaars en daardoor lezen mensen nauwelijks. De
bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap stimuleert kinderen én
ouders om dit juist wel te doen. Samen lezen ze een bijbelboek en de
kinderen maken een opdracht. Tijdens een groot bijbelfeest in de kerk
worden prijzen uitgereikt. Voor alle deelnemers is er een bijbelstripboek en
kinderen van 12 jaar krijgen een Bijbel: hun eerste eigen boek.
3e collectedoel:
Deze collecte is bestemd voor onze kerk. In de afgelopen periode, waarin we
geruime tijd helaas geen erediensten konden houden, zijn de collecteopbrengsten zeer sterk teruggelopen. Echter, veel kosten lopen uiteraard
gewoon door. Uw gift wordt besteed aan de zaken die nodig zijn om ons
gemeenteleven mogelijk te blijven maken. Denk hierbij aan de kosten voor
de liturgieën, kantoorkosten, gas, elektra en water, onderhoud,
verzekeringen, schoonmaakkosten etc. Van harte bij u aanbevolen.

U kunt uw bijdrage op de volgende manieren
overmaken:
1. Scan de code hier naast
2. Via rekening NL 51 RABO 0313 5519 28
3. GIVT app
Hartelijk dank!

Zondag 30 mei
1ste collectedoel:
Deze collecte is voor de Voedselbank. We collecteren elk jaar meermaals voor
de uitgiftepunten van de Voedselbank Centrum/Oud-West, waarbij de
Diaconie van de Westerkerk nauw betrokken is. Minder voedsel en veel
mensen die iedere week een beroep op de voedselbank doen, maken het
moeilijker de pakketten samen te stellen. Door de gevolgen van de COVID-19
pandemie wordt er vaker een beroep gedaan op de voedselbank. Extra
financiële steun is daarom nodig en uw bijdrage is van belang. Wij hopen
weer op u te mogen rekenen.
2e collectedoel:
Muziek is een belangrijk onderdeel van de eredienst in de Westerkerk. Er
worden onder andere muzikale bijdragen geleverd in de vorm van het
orgelspel door Evan Bogerd en ook andere musici dragen regelmatig bij aan
de invulling van de eredienst. Onlangs is ons Duyschotorgel geheel
gerestaureerd, maar er blijft geld nodig voor het onderhoud van onze orgels.
Uw gift wordt besteed aan het mogelijk blijven maken van muziekbijdragen
gedurende het hele jaar in onze Wester.
3e collectedoel:
Deze collecte heeft de wijkdiaconie van de Westerkerk bestemd voor de
wereldwijde hulpverlening van het Rode Kruis. De impact van het coronavirus
is wereldwijd, maar temeer in voorheen al kwetsbare gebieden, groot. De
situatie verandert iedere dag en het Rode Kruis past haar hulpverlening daar
zo goed mogelijk op aan. Het Rode Kruis biedt hulp daar waar de nood het
hoogst is en zij is er voor de meest kwetsbaren. Uw bijdrage is meer dan
welkom.

U kunt uw bijdrage op de volgende manieren
overmaken:
1.
Scan de code hier naast
2.
Via rekening NL 51 RABO 0313 5519 28
3.
GIVT app
Hartelijk dank!

Zondag 30 mei Cantatedienst
Voor het vereffenen van de kosten van de uitvoering van deze cantate
vragen wij om uw bijdrage. Zowel het muzikale niveau als de kosten van de
cantatediensten zijn hoog, ondanks de bescheiden honoraria van de musici.
Denkt u eraan dat het online uitvoeren voor de musici nog altijd evenveel
werk betekent: zij moeten evenveel inspanningen verrichten om te studeren
en om het stuk uiteindelijk uit te voeren. Ter dekking van de hoge kosten en
om tekorten te vermijden, vragen wij u om het hoge muzikale niveau te
waarderen met een vrijwillige bijdrage. Richtbedrag daarbij is € 12,50 per
persoon, uiteraard voor wie dat financieel geen bezwaar is.
Met uw gift steunt u het voortzetten van deze belangrijke traditie van 65 jaar.
Namens de Stichting Cantatediensten en de Westerkerk: heel veel dank!
Wilt u bovendien de cantatediensten blijvend steunen? Word dan donateur
voor minimaal € 50,00 per jaar. IBAN: NL04 INGB 0003 8921 70, t.n.v.
Stichting Cantatediensten Westerkerk ovv uw naam en adres.
De Stichting Cantatediensten Westerkerk heeft de ANBI status.

U kunt uw bijdrage op de volgende manieren
overmaken:
1. Scan de code hier naast
2. Via rekening NL 51 RABO 0313 5519 28
3. GIVT app
Hartelijk dank!

