Rotterdam, 2 december 2020
Beste leden van onze Lutherse gemeente in Rotterdam
Een heel lange traditie in onze gemeente is het om met Kerst een collecte te
houden om arme mensen “vlees” te geven, de Vleeschcollecte. Zo goed als de
Vleeschcollecte vroeger stond voor hulp aan mensen die het arm hadden, zo
goed staat deze collecte nu nog steeds voor hulp aan alleengaanden en gezinnen
die het arm hebben. In die vele jaren van deze lange traditie is er niet veel
veranderd, de armoede is zeker niet minder geworden.
Armoede betekent veel ellende. Enkele voorbeelden: altijd nee moeten zeggen
tegen je kinderen, niet kunnen betalen van de schoolbijdragen, deurwaarders
van de deur houden, geschoffeerd worden als je hulp vraagt, eenzaam zijn
omdat je je schaamt, hoe apparaten vervangen die kapot gaan, wasmachine,
koelkast, laptop, niet naar de tandarts kunnen gaan omdat de verzekering te
duur is, je interieur vernieuwen dat steeds meer versleten raakt met gaten
overal, etc. Altijd stress om rond te komen, je wordt er gek van.
Maar hier in Nederland is het toch goed zo geregeld met uitkeringen en
hulporganisaties? Zeker dat is zo, maar uitkeringen stijgen niet zo hard als de
kosten en veel mensen, en steeds meer, leven met hun kinderen nog steeds,
anno 2020, in grote armoede.
Wat doet onze Diaconie aan hulp aan deze mensen:
● de diaconie biedt hulp aan mensen die in armoede leven. We doen dat
voornamelijk in het gebied waarin onze Andreaskerk gevestigd is,
Rotterdam Noord, maar vergeten daarbij niet onze bijdragen aan armen in
de wereld via vertrouwde instanties. De diaconie verleent directe
financiële hulp in de vele situaties als hierboven omschreven en richt zich
daarbij uiteindelijk op ontwikkeling naar zelfstandigheid.
● de diaconie ondersteunt en is direct betrokken bij de stichting Wmove.
Deze stichting in Rotterdam Noord zet zich in voor de ontwikkeling van
mensen aan de onderkant van de sociaal-economische samenleving, zodat
zij in staat zijn om zelf regie te geven aan hun leven en hun leefomgeving
in overeenstemming met hun missie en/of dromen.
● de diaconie is betrokken bij de voedselbank via het uitgiftepunt
Hildegardis, een diaken is daar coördinator.
● de diaconie is participant en medeoprichter van de SLOA (vakanties) en zit
in het bestuur. Deze organisatie verzorgt vakanties voor senioren en één
ouder gezinnen
● de diaconie zet zich daarnaast speciaal in voor kansarme kinderen op
school en voor kansarme kinderen en hun sport- en talentontwikkeling.
Al deze activiteiten zijn meer dan nodig en kosten veel geld, daarom
graag uw bijdrage aan de Vleeschcollecte:
U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer:
NL49 INGB 0000 0812 97 t.n.v. Diaconie Lutherse Gemeente Rotterdam o.v.v.
Vleeschcollecte. Of via de iDeal-link op www.luthersrotterdam.nl/gift

