Berichten van de Z.W.O.-commissie
€2770,-- is het eindbedrag voor Stichting de Figurant,
project Amecet van Els van Teijlingen! Ruim 1000 hoger
dan het streefbedrag wat de ZWO commissie zichzelf tot
doel had gesteld over 2017.
Namens Els van Teijlingen en de staf, Simon, Elias en Dominique en alle
andere medewerkers hartelijk dank voor het steunen van dit mooie werk Gods
Koninkrijk!
In 2017 is er veel gebeurd maar er zijn ook plannen gemaakt voor de toekomst
van Amecet. We mochten daar als bestuur van de Figurant over mee denken
en brainstormen. We gaan dan ook met vertrouwen het nieuwe jaar in en we
zijn dankbaar dat er zo veel steun is.
Ook in 2018 hopen we op jullie gebed en steun voor de kinderen en
medewerkers van Amecet.
Gods zegen gewenst in 2018.
Namens stichting de Figurant, Theo van Teijlingen

ZEELAND VOOR PAKISTAN

Inmiddels is er deze actie volop van start gegaan, u heeft het in het PZC
kunnen lezen.
In en na de kerkdienst van 4 februari (de zondag van het Werelddiaconaat)
zult u kennis kunnen maken met Pakistan en de 3 projecten die we vanuit de
gemeente Wolphaartsdijk de komende 2 jaar zullen ondersteunen.
Na de dienst kunt u soep kopen (om mee te nemen). Zelfgemaakte soep, o.a.
Pakistaanse Dahl, is te koop in porties. Spaart u goed afsluitbare bakjes
hiervoor met ons mee (van b.v. boerenyoghurt)? U kunt natuurlijk ook zelf een
goed afsluitbaar bakje meenemen om te laten vullen!
Opbrengst hiervan, zal evenals van de collecte in de dienst, bestemd zijn voor
Pakistan.

De ZWO commissie heeft de verkoop van Fair trade producten geëvalueerd.
Jarenlang heeft de ZWO commissie zo uw aandacht gevraagd voor producten
waarvoor een eerlijke prijs wordt betaald voor zowel de tussenhandel als de
producerende boer. Omdat het doel van kennismaken is bereikt, zelfs in ons
dorp zijn Fair trade producten in het vaste assortiment opgenomen, vonden
we het tijd om een nieuwe weg in te slaan. In de afgelopen jaren hebben we
gemerkt dat originele, en aan de projecten gekoppelde acties veel
enthousiasme geven bij gemeente en ZWO commissie. We hebben besloten
ons daar vooral op te richten met nieuws over de projecten en leuke acties om
geld te werven. We hopen dat u ons daarin vooral ook blijft volgen en steunen!

Tenslotte vindt u bij dit kerkblad weer het karton om een spaardoosje voor de
40-dagentijd te vouwen. Op 14 februari start de 40-dagentijd, geeft u het
doosje een opvallende plaats in huis?
Eerste paasdag kunt u het doosje meenemen naar de kerk. Graag gevuld met
gaven vanuit onze overvloed gegund aan de allerarmsten.

Namens de ZWO-commissie,
Jeanette Binnekamp

