										

DIACONIE						

Juni 2021

Betreft: verjaardags- en bloemenfonds

Geachte lezer,
Het verjaardagscomité verzorgt de verjaardagskaarten en de diaconie en contactpersonen de
wekelijkse bloemengroet(en).
Om dit waardevolle werk voor ons allemaal te kunnen blijven doen vragen wij u één keer per jaar om een
vrijwillige bijdrage hiervoor.

Verjaardagskaart
Alle ruim 900 gemeenteleden ontvangen op of omstreeks hun verjaardag een wenskaart
namens de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes.
Deze wordt met de hand geschreven en alleen het adres is een etiket. Bijna drie kaarten per dag
dus. Maar de werkelijkheid is grilliger. Wij blijken jarig te zijn in een soort van golfbeweging.
Pieken en dalen dus. Ook als een lid of leden van het comité op vakantie zijn moet de kaart niet te
vroeg of te laat komen. Veel geregel dus. Dit zo belangrijke werk wordt al jaren door een aantal
vrijwilligers met zorg en aandacht gedaan. De adressen moeten actueel en juist zijn, de leeftijd
bekend en zelfs iemands gezondheid is belangrijk om rekening mee te houden. Een goede af		
stemming met het kerkelijk bureau is daarom zeer belangrijk. Er worden (terecht) veel positieve
reacties ontvangen voor het werk van het verjaardag comité.

Bloemengroet
Naast de kaarten worden de wekelijkse bloemengroeten van uw bijdrage aan het 			
verjaardags comité bekostigd. Soms worden er wel drie of vier bloemstukjes of boeketten
per zondag bezorgd bij diverse gemeenteleden als teken van verbondenheid.
Ook ontvangen gemeenteleden boven een bepaalde leeftijdsgrens die een bijzondere
gebeurtenis beleven, (verjaardag of huwelijksjubileum) een boeket bloemen of plant om hen ook
namens onze gemeente extra te feliciteren.
Deze vormen van aandacht voor elkaar zijn heel belangrijk; vandaar dat wij u vragen om een bijdrage
over te (blijven) maken naar het verjaardags- en bloemenfonds.
Het IBAN/bankrekeningnummer is
NL57 RABO 0315 9086 29 t.n.v. Prot. Gem. Laren-Eemnes - bloemenfonds.
De totale kosten bedragen per jaar circa € 3.000 en zijn als volgt gespecificeerd:
Bloemengroet 		
€ 2.000
Kosten van felicitaties
€ 1.000
					

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage,

					

uw diaconie, namens het verjaardagscomité en contactpersonen

