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Rechtstreeks een
bijdrage overmaken?
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OOK DIT JAAR HEEFT DE RAAD VAN
KERKEN TWEE DOELEN GEKOZEN VOOR
DE KERSTCOLLECTE. GEEF GUL!

BOODSCHAPPENPASJES 
ST. URSULAFONDS

STUDIEBOEKEN VOOR NIEUWKOMERS
DELFTSE BUUR

Het St. Ursulafonds is een relatief klein fonds
dat mensen in acute financiële nood helpt.
Het gaat dan niet om structurele hulp, maar
bijvoorbeeld om vervanging van witgoed, een
bijdrage aan de kosten van een bri l ,  eigen
bijdrage bij aangepaste schoenen of
reparatie van een gebit. Het kan ook gaan
om tijdeli jke ondersteuning met bijvoorbeeld
babyvoeding of luiers. Het fonds verstrekt

Delftse Buur is een initiatief van Delftenaren.
Zij proberen zo goed mogelijk nieuwkomers
te ondersteunen bij hun integratie in Delft.
Zo draagt Delftse Buur eraan bij dat
oorlogsvluchtelingen zich hier sneller thuis te
laten voelen. Op die manier werken ze aan
een inclusieve samenleving.
Vrijwil l igers van Delftse Buur zetten zich
allemaal belangeloos in. Ze doen dat als
buddy, door samen te komen, te praten en 

ook renteloze leningen als mensen even
geen geld voor noodzakeli jke uitgaven
hebben of als er leefgeld nodig is wanneer
een aanvraag voor een uitkering nog in
behandeling is. Uiteraard wordt ook alti jd
een luisterend oor geboden en gekeken of
de mensen misschien verder nog geholpen
kunnen worden door de weg naar de juiste
instantie te wijzen. ->

elkaar te helpen zoals buren dat zouden
doen en ook door gezell ige momenten te
organiseren. Zoals KoffieNL en HuisNL , de
ontmoetingsplekken waar ze met een
groep Nederlanders en nieuwkomers bij
elkaar komen om Nederlands te oefenen en
ervaringen uit te wisselen. Ook zijn ze
actief bij het AZC in Delft, voor
Nederlandse les en andere activiteiten. ->



BELANGRIJKE BOEKEN OM NEDERLANDS TE LEREN

Kent u Radio Kerk in Delft?
Elke zaterdag van 12.00 – 13.00 uur kunt u
genieten van interviews, muziek en de
gedachte van de week, te beluisteren op
Omroep Delft. Met een herhaling op
zondagavond om 20.00 uur op de Delftse
kabel 106,3 FM, digitaal via Ziggo kanaal 922
en DAB+ 9-B.
De gesprekken zijn nadien ook te beluisteren
via onze website www.raadvankerkendelft.nl.

GRAAG BRENGEN WE ALS RAAD VAN KERKEN
DEZE KERSTCOLLECTE ONDER UW AANDACHT.  
GEEF GUL! Maak uw gift over of scan deze QR-code

EEN KEER WAT EXTRA BOODSCHAPPEN

Wie geeft?
De Kerstcollecte wordt gehouden in de
volgende bij de Raad aangesloten kerken
en geloofsgemeenschappen:
 
ABC-kerk, Christeli jke Gereformeerde Kerk, 
Evangelisch-Lutherse Gemeente,
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Kerk aan het
Noordeinde, Oud-Katholieke Kerk, 
Protestantse Gemeente, Redeemer
International Church Delft

RAAD VAN KERKEN DELFT

Contact: info@raadvankerkendelft.nl, www.raadvankerkendelft.nl
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Momenteel komen veel mensen, die eerder nog nét rond
konden komen, in de problemen door de oplopende kosten
voor energie. Daarom wil het Ursulafonds een speciale
actie uitvoeren waardoor een groot aantal mensen in nood
die nog niet bekend zijn bij organisaties als de
voedselbank, een keer wat extra boodschappen kunnen
doen. We wil len graag minimaal 100 huishoudens, zowel
alleenstaanden als gezinnen, helpen met een tegoed op
een pasje voor de supermarkt in de buurt. 

Delftse Buur wil graag een potje maken voor studieboeken.
Zowel voor de groep in het AZC als de andere
nieuwkomers is het heel fi jn om studieboeken te hebben.
Zowel bij ondersteuning als naslagwerk bij het Nederlands
leren als ook voor verdere studie. Boeken zijn heel
belangrijk bij zelfstudie of voor mensen die zich wil len
oriënteren op een vervolgstudie. Een voorbeeld is het boek
KlareTaal. Dit is een geweldige ondersteuning bij het
aanleren van de grammatica, maar dit boek wordt niet
gefinancierd vanuit taalscholen. Eén boek kost rond de 50
euro.


