
Appels plukken 

Op verschillende vrijdagen en zaterdagen in oktober wordt er in Lopik, Dronten en 

Zeewolde fruit geplukt voor de Voedselbanken in Nederland. Dit betreft 

boomgaarden, waar na 3 commerciële plukken nog fruit aan de bomen is blijven 

hangen dat niet aan de vereisten van de supermarkten voldoet (kleur, vorm, etc.) Er 

is meer dan 100.000 kilo fruit beschikbaar, dat zijn meer dan een half miljoen stuks 

fruit! Meer informatie of aanmelden: contact@sintjoriskerk-amersfoort.nl 

Pasta en Persoonlijke Verzorging 

De Voedselbank Amersfoort heeft ons laten weten dat hun voorraad Pasta en 

Persoonlijke Verzorging (PPV) slinkt. Daarom hebben wij onze gemeente leden 

opgeroepen om de komende twee weken deze producten te doneren, via de 

diakenen. Een gift geven kan ook, op rekeningnummer NL02 SNSB 0951 4744 80: 

t.n.v. Wijkdiaconie St. Joriskerk o.v.v. PPV Voedselbank. Meer informatie over deze 

actie: contact@sintjoriskerk-amersfoort.nl 

AH Oceaanplaatjes 

Eén van de kinderen uit de gemeente stelde voor om de Albert Heijn Oceaan 

plaatjes in te zamelen voor de kinderen van cliënten van de Voedselbank. Als je 

ouders hun boodschappen bij de Voedselbank halen, krijg je als kind geen Oceaan 

plaatjes. Terwijl je klasgenoten wel aan het sparen zijn en plaatjes ruilen. Om deze 

kinderen toch aan plaatjes te helpen, kunnen de gemeenteleden de plaatjes 

inleveren in de kerk en bij de diakenen. Elke week brengen we de opbrengst naar de 

Voedselbank, waar de Oceaan plaatjes aan gezinnen worden meegegeven bij het 

ophalen van hun voedselpakket. Meer informatie over deze 

actie: contact@sintjoriskerk-amersfoort.nl 

Dames fietsen gevraagd 

Regelmatig hebben we vanuit de diaconie contact met de Voedselbank. Onlangs 
hoorden we dat de Voedselbank voor een aantal cliënten op zoek is naar 
damesfietsen. Als diaconie hebben we zelf slechts een handvol schuurtjes waar een 
ongebruikte damesfiets in zou kunnen staan. De kans op succes zou groter zijn als 
we in de schuurtjes, bergingen, garages en City Boxen van alle bezoekers van deze 
website zouden kunnen kijken.  

Maar, dat laten we graag aan jullie zelf over: mocht u of jij een damesfiets 
beschikbaar hebben, dan horen we dat graag. We hopen dat we een aantal cliënten 
van de Voedselbank blij kunnen maken met een fiets! Vragen en aanbiedingen: 
contact@sintjoriskerk-amersfoort.nl  
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