Collecten in crisistijd
Geliefde gemeente,
Van uw penningmeesters ontvangt u onderstaand bericht.
We kunnen met verwondering melden dat de collecte-giften per bank in de maanden maart en april
2020 (zie Kerknieuws) onze verwachtingen hebben overtroffen, na de Heere hartelijk dank daarvoor.
Voor alle duidelijkheid herhalen we nog een keer, met wat kleine aanpassingen/aanvullingen, de
eerder verspreide mededeling over collecten.
We hebben u al bericht het tegoed op de bankrekening van collectebonnen in te gaan zetten en deze
maandelijks vrij te laten vallen; hierover berichten we u bij de maandelijkse verantwoording in KN.
Wij herhalen dat de kerkenraad de volgende mogelijkheden stelt om uw gaven te geven:
1. Leden die nu nog (veel) aangeschafte bonnen hebben, schuiven hun collecten nu op en dragen die
af zodra er weer diensten zijn; zij kunnen dan een inhaalgave maken.
2. Leden geven uit hun voorraad aangeschafte bonnen wekelijks bonnen in een eigen potje. Na de
crisis dragen zij de bonnen uit het eigen potje alsnog af. Als de voorraad bonnen op is, is het advies
om voor mogelijkheid 3 te kiezen.
3. Leden die contant geld geven kunnen overboekingen doen via de bank. Zij kunnen een
totaalstorting maken op de Diaconie bankrekening, die wij verdelen in de gebruikelijke verhouding
van de opbrengsten.
4. Als u een extra gave wilt doen voor een bijzondere bestemmingen zoals bijvoorbeeld voor
Bijzondere Noden, geeft u dit dan svp aan in de omschrijving van uw overboeking.
Wij benadrukken dat het onze voorkeur heeft, als u kiest voor optie 3 door een bedrag op de
bankrekening van de diaconie over te schrijven. Laat ons gelijk opmerken dat de meesten van u dit al
correct doen, dus dank daarvoor. Dit bespaart ons bankkosten die per overboeking in rekening worden
gebracht.
Zijn er vragen over het bovenstaande, schroom niet deze te stellen aan de penningmeesters:
Diaconie:

A. J. Kersten via arjan.kersten@gmail.com of 06 5501 6469

Kerk:

L.W. Both via lwboth@kliksafe.nl of 06 5371 4121

Bankrekeningnummers:
Diaconie:

NL19 RABO 0116 9258 41 tnv penningmeester diaconie Ger. Gem. Gouda

Kerk:

NL10 RABO 0116 9258 09 tnv penningmeester Ger. Gem. Gouda

Bouwfonds:

NL30 RABO 0386 8828 51 tnv penningmeester Bouwfonds Ger. Gem. Gouda

Collectebonnen:

NL98 RABO 0116 9792 24 tnv Collectebonnen Ger. Gem. Gouda

Gouda, 8 mei 2020

