
Kerstactie 2020 
 
Afgelopen week mochten wij in Nederland de jaarlijkse Dankdag houden, 

een Dankdag met een hoofdletter. 

Dit jaar ervaren we dat op een bijzondere manier. 
Je zou bijna zeggen: ‘Dankbaar in coronatijd’? 

Het maakt ons bewust om stil te staan bij Gods zegen in ons leven. 
Als je met ziekte en nood geconfronteerd wordt, ervaar je vaak de kracht 

van het geloof, bij jezelf of bij familie of vrienden en zie je hoe God 
mensen vaak door moeilijke tijden heen helpt . 

Dan komt ook de vraag naar ons toe: ‘Hoe kunnen we ook anderen tot 
een zegen zijn?’ 

Vorig jaar mochten wij als een Gemeente des Heeren voedselpakketten 
uitdelen aan echt arme Spaanse gezinnen. 

Wat een vreugde gaf dat: aan mensen die dit niet verwachten en aan 
degenen die ze uitdeelden. 

Voor ons fijn om te doen, maar ook een daad van barmhartigheid aan een 
medemens. 

U hebt toen royaal voorzien, zowel na de overstroming, alsmede bij het 

Kerstfeest. 
Wat zou het fijn zijn om daar weer een mooie invulling aan te geven, 

zodat die arme Spaanse gezinnen met de Kerst daar weer van kunnen 
genieten. Doet u dit jaar weer mee? 

 
Aanstaande zondag zal de tweede collecte bestemd zijn voor dit doel. 

U mag uw gift (en dat geldt eveneens voor degenen die in Nederland 
verblijven) ook overmaken op: 

Iban Rekeningnr: ES41 2100 6225 1602 0002 1905 - BIC code is 
CAIXESBB t.n.v. Iglesia  Evangelica Holandesa en Guardamar onder 

vermelding van: Kerstactie. 
Onze kerk is ingeschreven in het ANBIregister in Nederland bij de 

Belastingdienst afd. Buitenland te Eindhoven onder nummer 825430628, 
waardoor donaties en giften aan onze kerk fiscaal aftrekbaar zijn in 

Nederland. 

 
De diaconale commissie is u zeer dankbaar. 

 
Gijs van de Kolk, diaken  
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