
 

 

 

Collecte 5 juni 

Op zondag 5 juni wordt in alle PGA kerken 

gecollecteerd voor Mwana Ukundwa, ons 

gezamenlijke project in Rwanda. Er zijn dit jaar vier 

collectemomenten. De stand is nu: 7.252,75 euro.  

 

Bezoek Samuel Byiringiro aan Amersfoort 

De directeur/predikant van Mwana Ukundwa deed 

tijdens zijn drieweekse trip in Nederland op woensdag 

18 mei Amersfoort aan. De projectgroep ontving hem 

in de St.-Joriskerk, waar de diaconale stadswandeling 

begon. Onder leiding van Gerard Raven ging het 

vervolgens naar de Evangelisch-Lutherse Kerk, het 

Diaconaal Aandacht Centrum en het Burgerweeshuis. 

Daarna aten we in De Bron een heerlijke maaltijd, 

klaargemaakt door twee vrijwilligers. ‘s Avonds 

vertelde Samuel op een informatiebijeenkomst voor 

alle PGA kerken met veel enthousiasme en bezieling  

over het werk van zijn stichting in Rwanda. Jongeren 

van de El Shaddai Church in Amersfoort trakteerden 

de deelnemers op zang en dans.  

 

 

 

 

 

 

Redactie: Joke Koolhof, 

dowamersfoort@solcon.nl 

 

Werken aan verzoening (door Anneke Verhoeven) 

Rwanda is ver van ons bed en van de problemen die 

daar spelen kunnen we ons moeilijk een voorstelling 

maken. Maar Samuel Byiringiro, predikant en 

dire teur a  de Sti hti g M a a Uku d a Geliefd 
Ki d , ist het la d ee  stuk di hter ij te re ge . 
Aa  de ha d a  foto s e  fil frag e te  ertelde 
deze gedreven man over het mooie werk van zijn 

stichting, waar al vele duizenden (wees)kinderen van 

profiteren. Ze krijgen onderwijs, toegang tot 

gezondheidszorg, een vakopleiding, en vooral: 

zelfvertrouwen.  

Hij hield een geloofwaardig verhaal en wond er geen 

doekjes om: bij de genocide van 22 jaar geleden, die 

naar schatting een miljoen levens eiste, speelden de 

kerken een kwalijke rol. Christenen slachtten 

geloofsgenoten af. Inmiddels zijn het gelukkig ook de 

kerken die, samen met andere partijen, hard werken 

aan verzoening en een toekomst voor een nieuwe 

generatie Rwandezen.  

We kunnen niet allemaal ter plekke gaan controleren 

hoe het diaconale project, dat we als PGA twee jaar 

lang steunen, reilt en zeilt. Maar Samuel heeft in elk 

geval een inkijkje gegeven en de indruk die achterbleef 

was: ons geld wordt goed besteed. Er was nóg iets wat 

deze avond onomstotelijk kon worden vastgesteld: 

Afrikanen hebben aantoonbaar meer danstalent dan 

Nederla ders… 
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Jongerenreis 2017? 

De projectgroep onderzoekt of er voldoende 

draagvlak is voor een diaconale jongerenreis (twee 

weken voor jongeren tussen de 16 en 22 jaar) naar 

Rwanda in de zomer van 2017. De jeugdouderlingen, 

jeugddiakenen en de jeugdwerkers hebben een brief 

gekregen om de interesse in hun kerk te peilen. Op de 

vergadering van de projectgroep van 14 juni willen we 

hierover een besluit nemen. Laura de Bruine heeft 

Mwana Ukundwa bezocht en vertelt er het volgende 

over. 

Afgelopen zomervakantie ben ik met Kerk In Actie 16 

dagen naar Rwanda geweest. Vóór deze reis zette ik 

mij veel in voor goede doelen en ik was benieuwd 

waar het geld naar toe ging en wilde graag zelf mijn 

steentje bijdragen. In Rwanda heb ik veel 

indrukwekkende dingen gezien. Zo viel het mij op dat 

de mensen erg arm zijn, maar dat ze netjes op hun 

beurt wachten en blij zijn met het weinige wat ze 

hebben. Daar kunnen we in Nederland nog wat van 

leren! Daarnaast waren de Rwandezen erg gastvrij en 

behulpzaam. De reis heeft mijn mind-set compleet 

veranderd. Ik vond bij terugkomst Nederland maar 

een plat, saai landje en ik vond de mensen chagrijnig. 

Ik ging de dingen die ik had meer waarderen en nam 

niet alles als vanzelfsprekend. Tijdens de reis heb ik  

 

ee  ik  lere  ke e  die ik og iet eerder had gezien.  

Ik vind het supermooi om te zien dat er vanuit 

Amersfoort ook een reis georganiseerd gaat worden 

en ik raad natuurlijk iedereen aan om mee te gaan. 

Mwana Ukundwa is een bekende en ontzettend 

belangrijke organisatie in Rwanda. Ze zorgen er o.a. 

voor dat kinderen naar school kunnen en ze kunnen 

beroepen leren aan Rwandezen. Voor een indruk van 

Mwana Ukundwa is dit filmpje erg leuk om te kijken, 

het is in begrijpelijk Engels: 

https://www.youtube.com/watch?v=NX74IiUNznw    

U kunt mijn hele verhaal van mijn reis naar Rwanda 

lezen op mijn blog:           

http://laura-rwanda-2015.reislogger.nl/ 

 

 

Activiteiten 

Sponsorloop  

Houdt u van wandelen? Dan kunt u meedoen met de 

Amersfoortse Wandel Tweedaagse op 23 en 24 juni 

a.s. De te lopen afstanden zijn 30, 40 of 50 km per 

dag. Als u meedoet kunt u zich laten sponsoren door 

vrienden en bekenden. De start is van 6.15 tot 9.00 

uur vanaf Sportpark Vermeerkwartier, Gasthuislaan 

70 in Amersfoort. Het zou mooi zijn als we met een 

groep gezamenlijk kunnen starten. De opbrengst van 

de sponsoractie is bestemd voor ons project Mwana 

Ukundwa in Rwanda. Reacties en opgeven (tot 10 

juni) bij: Jan-Willem van Bruggen, 

jwvanbruggen@solcon.nl  Er hebben zich al drie 

lopers vanuit De Brug opgegeven.  
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https://www.youtube.com/watch?v=NX74IiUNznw

