
Doe mee aan de actie 
ter bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis 

in armere delen van onze wereld

Wees warmhartig 
geef om elkaar

Voedselhulp aan gezinnen in Indonesië die door de coronacrisis zijn 
getroffen.

“Ik heet Suganthi, ben 10 jaar en zit in groep vijf. Mijn oudere zus 
Jothy zit in groep acht. Mijn vader Eswaran is een bouwvakker en 
moeder Kavitha herstelt kleding aan huis. Het is bij ons thuis vaak niet 
fijn. Mijn vader drinkt veel en is vaak boos op ons of mijn moeder. 
Soms slaat hij ons.  Dit werd tijdens de lockdowns alleen maar erger, 
doordat mijn ouders allebei hun werk niet mochten doen, en daardoor 
ook geen geld verdienden. Mijn vader ergerde zich vaak aan ons en 
aan mijn moeder. Gelukkig heeft SAVE ons geholpen. Zij praten regel-
matig met mijn vader, en helpen ons ook met maaltijden. Mijn zus en 
ik wogen te weinig, maar we zijn nu gelukkig aangekomen.” (SAVE is 
één van de partnerorganisaties van Kerk in Actie in India die zich 
inzetten voor de slachtoffers van de coronacrisis.)

U doet toch ook mee? Ga naar www.weeswarmhartig.nl

Naast de veiling staan er in het kerkblad en de weekbrieven
nog meer mogelijkheden om deel te nemen aan de actie.

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

Overmaken:
U kunt geld overmaken op 

rekeningnummer 
NL 90 RABO 037 37 36 525

van de Diaconie
Protestantse Gemeente 
Culemborg o.v.v. Wees 

warmhartig.

De diaconie van de Protestantse Gemeente Culemborg heeft een ANBI-status. 
U mag uw gift aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.

DOE M
EE AAN DE 

ONLINE VEILING



Dit najaar kan iedereen in 
Nederland die dat wil gevacci-
neerd zijn tegen Covid-19. Dat 
is niet het geval voor veel 
mensen in India, zoals de 
ouders van Suganthi, en voor 
vele anderen in de niet-Wester-
se wereld.  Er zijn vaak veel te 
weinig vaccins. Het zal dus nog 
lang duren voordat iedereen 
daar is gevaccineerd. Door de 
coronacrisis hebben miljoenen 
mensen onvoldoende inkomen 
of lijden zelfs honger. Kinderen 
kunnen soms niet naar school. 
Er is gebrek aan van alles: 
goede voorlichting over het 
besmettingsgevaar, mondmas-
kers, zeep en beschermende 

materialen. De medische zorg - 
die vaak toch al niet optimaal 
was – schiet ernstig tekort. 

De actie Wees warmhartig wil 
bijdragen aan de steun die 
partnerorganisaties van Kerk 
in Actie bieden aan de meest 
kwetsbaren, die lijden onder de 
gevolgen van de coronacrisis. 
Het geld gaat naar voedsel- en 
hygiënepakketten, medische 
zorg, financiële steun en 
preventiecampagnes. Wij 
willen wij als Protestantse 
Gemeente Culemborg zoveel 
mogelijk geld bijeenbrengen. 
Zo maken we steun aan de 
meest kwetsbaren mogelijk.

De actie Wees warmhartig 
heeft al ruim 3000 euro 
opgeleverd. Dat is geweldig, 
maar we willen graag minstens 
het dubbele bedrag ophalen.

Daarom beginnen we vanaf de 
startdienst op 5 september 
met de veiling Wees 
warmhartig. Op 
www.weeswarmhartig.nl 

kunnen leden van de 
Protestantse gemeente 
Culemborg 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.

Veel geld is nodig

Veiling Wees Warmhartig

De Presbyteriaanse Kerk in Rwanda geeft voedselhulp, zeep en 
mondkapjes aan kwetsbare gezinnen die getroffen worden door de 
coronacrisis.

Bent u ergens goed in en wilt u 
iemand met uw kennis of 
kunde helpen? Bied uw dienst 
aan! Dit kan van alles zijn, laat 
uw fantasie de vrije loop! 
Misschien kunt u een 
privé-concert verzorgen bij 
iemand thuis, kunt u voor 
iemand een heerlijke taart 
bakken, wilt u een etentje bij u 
thuis organiseren voor een 
paar mensen, bent u een 
fanatieke hobby-tuinier en 
helpt u iemand graag een paar 
uurtjes in de tuin, naait of breit 
u of bent u goed in allerlei 
klussen, van fietsen repareren 
tot een muurtje verven.

Misschien hebt u geen idee wat 
voor dienst u kunt aanbieden 
of hebt u weinig tijd om ergens 
aan de slag te gaan? U kunt de 
actie ook ondersteunen door 
iets te koop aan te bieden. 
Misschien heeft u een schilderij 
op zolder staan waarvan u 
zeker weet dat u het niet meer 
zal ophangen. Of staat er thuis 
een stoel in de weg. Zet het 
product op de foto en maak er 
een mooie omschrijving bij.

Anderen kunnen op uw aanbod 
reageren. De hoogste bieder 
krijgt uw dienst of product.

Staat er een dienst of product 
van uw gading tussen?

Aarzel dan niet en doe een 
bod! 

Een dienst of product aanbieden

Bieden
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