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 Diaconie Protestantse Gemeente Oisterwijk 

 Kerstraat 64 

 5061 EK Oisterwijk 

 

 

 

          

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Donateur van de Diaconie van de 

 Protestantse Gemeente Oisterwijk 
   
 Voor 2 tientjes per jaar bent u al donateur 
  
 Diaconie: Omzien naar mensen 
 We willen als gemeente een diaconale gemeente zijn. Dat is een 

 gemeente waarin de mensen omzien naar elkaar èn omzien naar 

 de mensen in de eigen buurt en in de wereld. 

 Diaconie: Omzien naar elkaar en naar de wereld. 

 De diaconie wil hulp bieden aan allen die dit nodig hebben, zowel 

 financieel als sociaal ondersteunend. Dat doen we door: 

 

 De zorg voor en hulp aan vluchtelingen  

 De (nood)hulp aan gemeenteleden die tussen wal en schip 

terecht komen  

 De attenties die de diaconie verzorgt rond de feestdagen bij 

kerst 

 Ondersteunen van Regionale en landelijke goede doelen    

 Ondersteunen van Projecten van Kerk in Aktie 

 Samen te werken : De diaconieën van Hilvarenbeek, Oisterwijk 

en Tilburg werken (HOT)  werken vanaf 1 januari 2015 samen 

aan één  buitenlands Kerk In Aktie project: Onderwijs voor Dalit 
kinderen in Indie. 



  Noodwoning 

De diaconie heeft de beschikking over een eigen 

diaconie noodwoning bij de kerk. Deze is bestemd 

voor kortdurende opvang(max.3 maanden). Waar 

het vluchtelingen betreft doen we dit veelal in 

goed overleg met SNV-Vluchtelingenwerk. 

 

Diaconie en Pastoraat 

De diakenen weten veel, maar niet alles. Soms 

zijn ze niet van de bijzondere noden van mensen 

op de hoogte. Kortom ze komen ogen en oren te 

kort. Vandaar dat Diakenen en Pastoraal 

medewerkers nauw samenwerken. Het Pastoraat 

vormt dan de oren en ogen van de diaconie.  

 

Diakenen en ZWO 

De diaconie bestaat uit vier personen. Daarnaast 

is er een ZWO-werkgroep die werkt onder 

verantwoordelijkheid van de diaconie. De ZWO 

werkgroep is verantwoordelijk voor het 

vluchtelingenwerk en het eigen Kerk In Aktie 

project. We zoeken nog mensen om de ZWO 

groep te versterken, vooral voor het KIA project "Onderwijs voor 

Dalit kinderen. 

 
Inkomsten                                                                                 

Om hulp te kunnen bieden zamelt de diaconie geld in. De eerste 

collecte op zondag is altijd voor de diaconie. Met collectes en acties 

halen we c.a. € 6000 op. Daarnaast krijgt uw diaconie jaarlijks        

€ 2000 aan giften binnen. We hebben een bescheiden vermogen/ 

spaarpotje om tekorten op te kunnen vangen. Helaas brengt dit 

steeds minder rente op, ieder jaar  € 1000. Totaal komt er dus        

€ 9000 binnen terwijl we structureel ieder jaar € 11.000 uitgeven   

en in sommige jaren wel € 14.000. We komen dus per jaar  zeker    

€ 2000 te kort. Er gaat geen geld van de actie kerkbalans naar de 

Diaconie. Vandaar onze oproep: Wordt donateur van uw 

Diaconie: Vanaf €20 per jaar kunt u ons werk al 

ondersteunen. Uiteraard kunt u ook een grotere eenmalige 

gift of schenking aan de diaconie doen: 

NL60FVLB0225386003.  

 

 
============================= 

Doorlopende Machtiging 
Naam  : Diaconie Protestantse  Gemeente Oisterwijk                          

Adres : Kerkstraat 64     Postcode : 5061 EK   Woonplaats Oisterwijk                   

Land       : Nederland           Incassant ID  : NL96ZZZ302584821576                                                                

        Kenmerk Machtiging:         Donateur Diaconie        

                               

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Diaconie van de Protestantse 

Gemeente Oisterwijk doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag  van uw 

rekening af te schrijven wegens een jaarlijkse donatie aan de Diaconie van de Protestantse Gemeente 

Oisterwijk. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u de deze terug laten boeken. Neem 

hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de 

voorwaarden 

 

Naam :Dhr/Mevr ………………………………………………………. 

Adres :………………………………………………………………….. 

Postcode :....................  Woonplaats:……………………     Nederland 

Rekening Nummer  (IBAN) :…………………………………… 

Plaats en datum    Handtekening :  

 

 

Ja! Ik machtig de Diaconie van de Protestantse Gemeente  Oisterwijk 

om  tot wederopzegging jaarlijks op 1 juni een bedrag   van  ⌂ 20 euro  

of  …  euro  af te schrijven van mijn rekening als gift voor het 

plaatselijke, landelijke en werelddiaconaat.                  


