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Heel Wolphaartsdijk bakt voor……..Amecet 

Op zondag 16 juni werden de tafels voorzien van een mooi kleed en 

elegante schalen. Alles stond klaar om van 11 baksters hun eigen 

gebakken taarten, cake, meringue gebak, worteltaart en kruidkoeken 

te ontvangen.   

Het was een prachtig, kleurrijk en verrukkelijk aanzicht. Wat een 

baktalent hebben we in onze gemeente! 

Bij de koffie werd er gesmuld en er gingen ook (stukken) taart mee naar huis in 

taartdozen geschonken door Piet de Koster. 

De opbrengst is, inclusief vele gulle giften, € 175,-. Een prachtig bedrag waar we 

Amecet, het project van Els van Teijlingen in Oeganda mee steunen. 

Zoals u wellicht hebt vernomen is op  2 juni Els’ dochter Sarah overleden. Ze was 21 

jaar oud. Sarah heeft een grote rol gespeeld in het ontstaan van Amecet (het huis 

waarin Els kinderen -tijdelijk- opvangt en ze vervolgens weer probeert onder te 

brengen binnen de eigen familie van het kind). Sarah was namelijk haar beide ouders 

verloren toen ze nog heel jong was. Els trof haar aan als een klein hoopje in de 

brandende zon. Een ver familielid van haar noemde haar “dat dode ding” toen Els 

naar haar informeerde. Dat trof Els zodanig dat ze zich ontfermde over haar en - nog 

steeds - over heel veel andere kinderen. 

Els adopteerde Sarah als haar eigen dochter. Sarah was niet heel sterk, ze had 

problemen met haar hart. Vrij plotseling is haar toestand verslechterd. Haar laatste 

woorden waren: “He is coming…do not mind…” (“Hij komt….maak je geen zorgen”). 

Dat is een grote troost voor Els en haar 3 dochters in dit grote gemis! “Ik weet dat ze 

danst rond de troon van God in haar Hemelse huis.”, besluit Els haar verslag. 

Save the date 

Na de zomervakantie richten we ons nog  tot het eind van het jaar op Pakistan. Op 

dankdag hebben we plannen voor een mooie avond. U hoort hier later meer over. 

Houdt u 27 november alvast vrij? 

 

Namens de ZWO commissie,  Jeanette Binnekamp 

 


