17.2.2022

Hyvä kolehtikirjeen lukija,
Laskiaissunnuntaina 27.2.2022 kerätään jumalanpalveluskolehti Kirkon Ulkomaanavun
katastrofirahastoon.

Tästä kirjeestä löydät kolehtipuheen, esirukouksen, tilitystiedot sekä lahjoitusohjeet niitä
seurakuntalaisia varten, jotka osallistuvat jumalanpalvelukseen verkon kautta.
Kolehtipuhe
(muokkaa tekstiä seurakuntasi jumalanpalveluskäytännön mukaiseksi, riippuen siitä,
voivatko seurakuntalaiset jumalanpalvelukseen vain paikan päällä kirkossa vai myös
verkon välityksellä)
Keräämme tänään kolehdin Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahastoon.
KUA:n humanitaarinen apu tukee luonnonmullistusten, väkivallan ja sodan vuoksi kärsiviä ihmisiä.
Apua annetaan välittömästi katastrofin tapahduttua sekä kriisin jälkeen toipumiseen ja
jälleenrakennukseen. Tärkeä osa hätäapua on järjestää lapsille ja nuorille mahdollisuus jatkaa
koulunkäyntiä mahdollisimman pian.
Kolehdin ohella myös verkon välityksellä jumalanpalvelukseen osallistuvana voit tukea Kirkon
Ulkomaanavun työtä. Katso lahjoitusvaihtoehdot KUA:n nettisivuilta tai kolehtivirren aikana
näytettävästä lahjoituskuvasta.
Jumala siunatkoon lahjasi.
Esirukous
Pyhä Jumala,
Siunaa tänään Kirkon Ulkomaanavun työhön kerätty kolehti. Luo sen avulla yhteys meidän ja
katastrofien keskellä elävien välille. Muuta kylmä raha rakkauden teoiksi, toivoksi ja
mahdollisuuksiksi.
Luo meihin halua tukea toisia ihmisiä, lähellä ja kaukana. Anna meille uskoa pitää kiinni hyvästä ja
voimia luottaa yhteisen maailman rakentamiseen silloinkin, kun tuntuu, että maailma murtuu käsiin.
Kiitos, että saamme huokaista puoleesi: Auta meitä ja auta meitä auttamaan lähimmäisiämme.
Aamen.
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Lahjoitusohjeet verkon kautta jumalanpalvelukseen osallistuville

Lataa jumalanpalvelusstriimissä näytettävä lahjoitusohjekuva Kirkon Ulkomaanavun kuvapankista tai
jaa alla oleva teksti striimin kommenttikentässä:
Tue Kirkon Ulkomaanavun katastrofityötä, jossa annetaan nopeaa hätäapua ja turvataan lasten ja
nuorten koulunkäynti kriisien keskellä.
Lähetä tekstiviesti AUTA10 (10 €) numeroon 16499.
Lahjoita haluamasi summa MobilePayllä numeroon 44533.
Tee tilisiirto KUA:n tilille FI33 1572 3000 5005 04, tekstiviite: Katastrofityö srk.
Kiitos.
Keräysluvat:
Manner-Suomi RA/2019/723, voimassa 1.1.2020-31.12.2024.
Ahvenmaa ÅLR-2021/7856, voimassa 1.1.-31.12.2022.
Tilitysohjeet
Kolehtirahat tilitetään seurakuntaanne joulukuussa 2021 lähetetyillä viitenumeroilla, jotka löytyvät
myös KUA:n nettisivuilta. Tilityksen voi tehdä myös tavallisena tilisiirtona, jolloin viestikenttään
merkitään ”Kolehti laskiaissunnuntai 27.2.2022” ja seurakunnan nimi.
Tilinumerot löytyvät Kirkon Ulkomaanavun verkkosivuilta.
Siunattuja kevättalven päiviä!
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