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Nieuwegein maart 2015.
Lieve mensen,
Zoals jullie al in de wandelgangen gehoord hebben is, dat onze oude kerk Bethesda te Akoön aan
vernieuwing toe is.
lnstantie aldaar heeft gekozen voor een nieuw te bouwen kerk boven renovatie.
Met gebruik maken van dezelfde funderingen, zal de kerk daar weer opgebouwd worden.
'Het comité Gereja Bethesda 'is ondertussen al gestart met het verzamelen van bouwmaterialen.

Het spreekt vanzelf dat met de bouw héél véél geld gemoeid is! Voor de normen aldaar.
De begroting is gesteld op 2 miljord 899 milioen en 970 duizend lnd. Rupia's.
Omgerekend volgens de huidige koers: € 181. 358, 64.
Om ons steentje vanuit Nederland daarin te kunnen bijdragen, hadden het bestuur en de leden van
onze kumpulan Persatuan Anak2 Tounusa Hatolepu op 23 juni 2OL2in de Algemene Ledenvergadering te Rhenen het algemeen besluit genomen om in de looptijd van 3 jaar een bepaald
bedrag in te zamelen voor de te bouwen kerk Bethesda.
Deze looptijd zal nu bereikt worden in juni 2015.
Het bankrekeningnummer van onze penningmeester 2 zal open blijven staan. Ook na de
sluitingsperiode kan alsnog gestort worden. Alle stortingen voor de kerk zullen ook afgedragen
worden aan de panitia gereja Akoön.

Wst tat nu binnen is gekomen aan gestorte bijdragen van de leden is bij lange niet voldoende!
Het bestuur wil nu een beroep doen op alle Akonezen en aanhang om toch a.u.b. hierin ook
financieel te willen bijdragen. Alle geldbedragen wat binnenkomt is van harte welkom.
'Lact onze mensen in Akoön niet ín de steekl'
Uw bijdrage kan gestort worden op het rekeningnummer van onze penningmeester 2 dhr. Han.
Tahapary te Wierden. Rekeningnummer: IBAN nr. NL 39 RASO 0165841196.
Onder vermelding von; kerk Bethesda.
Goorne uw noam en plaatsnoom duideliik vermelden.
Namens het bestuur en onze perkumpulan
wil ik u bij voorboat onze dankzeggen.
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Met vriendelijke groet. Het bestuur P.A.T. Narnens deze,
Dhr. J. Berhitu
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