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Verjaardagsfonds  

De gemeenteleden van de PGV kennen het allemaal: op je verjaardag krijg je een felicitatiekaart van 

het Verjaardagfonds met het verzoek een gift over te maken. In beide wijkgemeenten verzorgen 2 

gemeenteleden al vele jaren het versturen van de kaarten. Wij doneren uit dankbaarheid voor ‘weer 

een jaartje erbij’. Na aftrek van kosten voor drukwerk en porti is er ongeveer €12.000 per jaar om te 

besteden aan goede doelen. 

 

Waar ging het geld in 2021 naar toe?  

Elke maand zijn er 2 bestemmingen die gedurende 3 jaar €500 per jaar ontvangen. Het College van 

Diakenen stelt gezamenlijk de bestemmingen vast. De centrale vraag die wij daarbij voor ogen 

houden is: wat verwacht de jarige van zijn gift? De hospices Berkenstein en De Wingerd en 

kinderhospice Binnenveld staan vast op de lijst. Hartelijk dank aan alle jarigen! 

 

Bestemmingen Verjaardagsfonds 2022 

St. Invitee (Leven met kanker, Veenendaal) 

Boerderij De Toekomst, Maarsbergen (dagbesteding en crisisopvang) 

Hospice Berkenstein, Veenendaal 

St. Muziek voor Kinderen (muzieklessen voor achterstandskinderen in Oeganda) 

Hospice De Wingerd, Amerongen 

Kinderfonds Mamas (moeders zorgen voor kinderen in armoede in Zuid Afrika) 

Zeister Zendings Genootschap (hulp aan kansarmen in o.a. Suriname) 

Past. Diac. Centrum de Herberg (geestelijke begeleiding en bezinning, Arnhem) 

St. El Roi (Chr. hulp aan prostituees in midden Nederland) 

St. Chris en Voorkom (weerbaarheidstrainingen en coaching jongeren) 

St. Kinderzorg Utrecht (financiële ondersteuning kinderen provincie Utrecht) 

St. Bo viert feest, Veenendaal (verjaardagsfeestjes voor basisschoolkinderen) 

St. Nijlvallei (Chr. hulp aan allerarmsten in Egypte)  

CBB (Chr. bibliotheek voor blinden in Nederland) 

St. Manege zonder Drempels, Bennekom 

St. Samen Geloven, Veenendaal (aangepaste kerkdiensten voor mensen met verstandelijke beperking) 

Kinderhospice Binnenveld, Barneveld 

St. HVC = Hulp Vervolgde Christenen 

St. Kalpitiya (school in Sri Lanka) 

St. Nederlands Albert Schweitzer fonds (ondersteunt lokale gezondheidsinitiatieven in Afrika) 

Gevangenenzorg Nederland (Chr. vrijwilligersorganisatie voor gevangenen en hun familie) 

Johanniteropvang, Ede (maatschappelijke opvang) 

SeeYou Foundation (oogzorg in ontwikkelingslanden) 

Wycliffe bijbelvertalers 

Eenmalige extra gift €500: 

St. Dobrohaert (Veenendaal voor Oekraïne) 

 


