
 

Protocol  Dankdagactie. 

 
 
1.   In de CvD vergadering van september beslissen we of ook dit jaar de bestemming van  
      de Dankdagactie voor de Voedselbank is. 

2.   We stellen de data voor inzamelen van de goederen vast. (2 zondagen rondom Dankdag) 

3.   Ook op de vergadering bespreken wanneer de publicatie in Binding en de      

      zondagsbrieven plaatsvindt (via de Inspirator Publiciteit) 

4.   De Voedselbank in kennis stellen, dat ook dit jaar de bestemming voor hen is. 

5.   Het boodschappenbriefje van het voorgaande jaar aan het bestuur van de Voedselbank   

      doen toekomen met het verzoek om het eventueel aan te passen en te retourneren. 

6.   Van de boodschappenlijst 500 ex. afdrukken (A5-formaat = 250 x A4) op opvallend    

      gekeurd papier (bijv. knal geel). 

7.   De diakenen verzoeken om deze in de kerk 14 dagen en 7 dagen voor de  

      inleverdatum van de goederen uit te delen. 

8.   Op twee zondagen achter elkaar -begin november- wordt de inzameling van de goederen  

      gehouden. 

9.  De Voedselbank de adresgegevens van onze kerk doen toekomen, alsmede de  

      gegevens van de beheerder (zie hieronder) 

10. De Voedselbank verzoeken om kratten voor het inpakken van de goederen, alsmede   

      voor elke kerk een collectebus ter beschikking te stellen, en deze in de kerk te   

      bezorgen. 

11. Ook hen verzoeken de ingezamelde goederen en collectebussen na de 2e (inzamel)   

      zondag op te halen. 

12. Het aantal kratten en de inhoud van de collectebussen graag door-   

      geven aan de penningmeester van de diaconie. 

13. De penningmeester maakt de ontvangen giften via de bank over op het rekeningnummer  

      van de Voedselbank. 

14. De penningmeester geeft de resultaten/opbrengsten door voor publicatie in Binding. 

 

Adresgegevens : 
 
Voedselbank  : tel.nr.  074 2590509 
Contactpersonen Ab van Wermeskerken email : vanwermeskerken@dds.nl 
   Bert Wind   email : bert.wind@kpnmail.nl 
 
 
 
Kerken :      Beheerders :            
Waterstaatskerk Deldenerstraat 18  Esther Moddejonge  06 – 81964133 

    beheerder-wsk@pkn-hengelo.nl 
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