Stoelenactie
Met deze actie willen we twee dingen bereiken: veel
geld ophalen voor onze kerk èn stoelen verschepen
naar de school in Jambanjelly. Jeugd voor Gambia
wil namelijk een groot aantal kunststof stoelen
kopen die de kerk nu in de verkoop heeft. Er staan
130 te koop! De kerkenraad heeft al toegezegd de
niet verkochte stoelen te schenken aan onze school
in Gambia, maar toen kwam het idee bij Christine op
om er een actie van te maken, zodat onze kerk nog
meer geld in het laadje krijgt.
We hebben uw hulp nodig om dit te laten slagen.
Het gaat om de rode stapelbare kunststof stoelen
die de kerk wil verkopen voor 5 euro per stoel. Hier
heeft Christine in Nederland lang naar gezocht, dus
is dit een unieke kans om aan geschikte stoelen te
komen.
De school in Jambanjelly heeft een groot tekort aan
stoelen vooral voor de oudere leerlingen. Deze
stoelen zouden ook gebruikt kunnen worden voor
vergaderingen en ouderavonden. Op ouderavonden
moeten veel ouders blijven staan door gebrek aan
stoelen. Meubels maken ze wel in Gambia maar in
een ‘hutje’ langs de kant van de weg. De tafels en
kasten die zij maken zijn redelijk, maar stoelen gaan
toch heel gauw kapot.
Als u deze actie wilt steunen, koopt
u eigenlijk een stoel (meer mag ook!)
voor Jambanelly en het geld dat udaarvoor betaalt
gaat naar de kosten
voor de nieuwe inrichting van de kerk.
U maakt 5 euro (of iets meer per stoel
in verband met de transportkosten)

over naar rekeningnummer
NL78 RABO 0373712 782,
t.n.v. Diaconie PGH Hoogeveen,
o.v.v. stoelen Oosterkerk.
U mag het ook in een envelop
afgeven bij de Kleine beer 70 of
op een woensdagochtend in de
Gambia minimarkt in de Oosterkerk.
Als dit allemaal lukt, is het toch
een pracht voorbeeld van een
WIN-WIN situatie: onze kerk is
heel blij met het extra geld,
u bent heel erg blij dat u de kerk
en Jeugd voor Gambia heeft
kunnen helpen en wij zijn ontzettend
blij dat deze actie is gelukt en we de
stoelen kunnen verschepen naar Jambanjelly!
Jeugd voor Gambia

