
Verantwoording collecteontvangsten in Coronatijd 
 
Op 15 maart hebben wij eenmalig geen kerkdienst (en dus geen collecte) kunnen 
houden. Dit kwam door de onverwachtse sluiting van de kerken als gevolg van de 
afgekondigde noodmaatregelen.  
Geweldig dat het, voornamelijk dankzij onze PR medewerker, zo snel lukte om 
binnen 1 week kerkdienst-online aan te bieden. 

Vanaf 22 maart t/m 12 april (Pasen) waren er als vanouds 2 collectes:

1.  de 1e collecte van de  Diaconie was bestemd voor Stem in de Stad

2. de 2e collecte was voor onze kerk.

Als u geeft via de GIVT app, dan ziet u daar dat u kunt geven aan collecte 1 
(Diaconie) en na toevoegen aan collecte 2 (kerk). Ook zijn er veel gemeenteleden  
die geven via overboekingen per bank en een enkeling zelfs contant, daarvan 
hebben wij 50% toegerekend aan de Diaconie en 50% toegerekend aan onze kerk. 
 
En wat heeft u ruimhartig gegeven!  
In de eerste 4 weken hebben we in totaal € 1.719 ontvangen, waarvan € 1.267  
bestemd is voor Stem in de Stad en € 452 voor onze kerk. Wellicht vind u het leuk 
om te weten wat er normaliter gegeven wordt in onze 2 kerken te Haarlem en 
Spaarndam. Ik heb daarvoor 4 vergelijkbare weken van de Diaconiecollectes uit 
2018 (2019 is bij onze controleur van de jaarrekening 2019)  genomen. Het totaal bij 
de Diaconie kwam uit op € 955 , dus dit jaar is in deze 4 weken maar liefst € 312 
meer aan de Diaconie gegeven. We zien ook een toename van het aantal GIVT 
gebruikers en dat vinden we om praktische redenen heel fijn! 

Prettig dat ik in deze Coronatijd met heel veel negatieve en persoonlijke gevolgen 
een positief stukje kan schrijven. Namens de Diaconie en indirect namens Stichting 
Stem in de Stad danken wij u allen voor dit mooie resultaat.

In de weken van 19 april t/m 10 mei 
collecteert de Diaconie voor Vluchtelingen 
werk wereldwijd.

Als diaconie roepen we juist nu iedereen op, 
om in deze onzekere tijden, onze grote zorg 
uit te drukken in steun naar die groepen, die 
op geen enkele wijze kunnen voldoen aan 
sociale quarantaine en aan 1,5 m leefwijze 
en waar grote angst is dat het noodlot ze 
opnieuw zal treffen. 





Geven in onze digitale collectezak:

 

Heeft u nog vragen, wilt u dan mailen naar paul.dekker@kerkpleinhaarlemnoord.nl  

Paul Dekker, penningmeester

	

U kunt zaterdag t/m maandag via de Givt-app op uw telefoon geven aan het 
diaconale collectedoel: Vluchtelingenwerk. 

 
Met de Givt-app kunt u de QR code hierboven scannen. Deze is op onze website te 

vinden. U kunt uw gift ook overmaken naar de bankrekening van de kerk ovv de 
omschrijving van het gewenste collectedoel: NL75 INGB 0002 9745 33 tnv 

Protestantse Gemeente Haarlem-Noord en Spaarndam. 


