3.5.2022

Hyvä kolehtikirjeen lukija,
Neljäntenä sunnuntaina pääsiäisestä 15.5.2022 kerätään jumalanpalveluskolehti nuorten toimeentulon
vahvistamiseen kehittyvissä maissa Kirkon Ulkomaanavun kautta.
Tästä kirjeestä löydät kolehtipuheen, esirukouksen, tilitystiedot sekä lahjoitusohjeet niitä seurakuntalaisia
varten, jotka osallistuvat jumalanpalvelukseen verkon kautta.

Kolehtipuhe
(muokkaa tekstiä seurakuntasi jumalanpalveluskäytännön mukaiseksi sen perusteella, voivatko
seurakuntalaiset osallistua jumalanpalvelukseen vain paikan päällä kirkossa vai myös verkon
välityksellä)
Tänään kolehti kerätään nuorten toimeentulon vahvistamiseen kehittyvissä maissa Kirkon
Ulkomaanavun kautta.
Maailman toivo on nuorissa. Kolehdilla vahvistetaan nuorten työelämätaitoja ja toimeentuloa. Varoilla
tarjotaan nuorille ammatinvalinnanohjausta, perus-, ammatti- ja yrittäjyyskoulutusta sekä tukea
työelämään siirtymisessä.
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. Sinä voit muuttaa maailmaa meidän
kauttamme ─ me voimme muuttaa maailmaa sinun avullasi.
Auta meitä sinnikkäästi rakentamaan maailmaa, jossa jokaisella on mahdollisuus opiskella, oppia,
kehittyä ja kasvaa, tuntea elämänsä merkitykselliseksi ja saada lahjansa käyttöön. Anna meille uskoa
pitää kiinni hyvästä ja voimia luottaa yhteisen maailman rakentamiseen.
Auta meitä ja auta meitä auttamaan lähimmäisiämme.
Aamen.
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Lahjoitusohjeet verkon kautta jumalanpalvelukseen osallistuville

Lataa jumalanpalvelustriimissä näytettävä lahjoitusohjekuva Kirkon Ulkomaanavun kuvapankista tai jaa
alla oleva teksti striimin kommenttikentässä: Tue Kirkon Ulkomaanavun työtä, jossa vahvistetaan
nuorten työelämätaitoja ja toimeentuloa kehittyvissä maissa.
Lähetä tekstiviesti KUA10 (10 €) numeroon 16499. Lahjoita haluamasi summa MobilePayllä numeroon
88051. Tee tilisiirto KUA:n tilille FI33 1572 3000 5005 04, tekstiviite: Tuki 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 4. sunnuntai pääsiäisestä” ja seurakunnan nimi. Tilinumerot löytyvät Kirkon Ulkomaanavun
verkkosivuilta.
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