
 

 

 

Collecte 16 oktober 

16 oktober is het Zondag voor het Werelddiaconaat 

en is de collecte in alle PGA kerken voor Mwana 

Ukundwa; ons gezamenlijke project in Rwanda. Dit is 

het laatste collectemoment in 2016. We hopen op een 

mooie totaalstand. Ons streven is 10.000 euro. Ter 

ondersteuning van de collecte is deze nieuwsbrief 

gemaakt en is er een nieuwe PowerPointpresentatie 

voor de beamer tijdens de kerkdienst beschikbaar. De 

flyer is aangepast en er vinden in diverse kerken 

activiteiten plaats. U mag uw gift ook overmaken op: 

NL20 INGB 0000 1396 31 t.n.v. Diaconie Protestantse 

Gemeente,  o.v.v. Mwana Ukundwa. 

Wat doet Mwana Ukundwa? 

Mwana Ukundwa ( Geliefd Kind ) zet zich in voor de 

vele weeskinderen in Rwanda door opvangfamilies te 

zoeken en onderdak en scholing voor kindgezinnen te 

regelen. Een belangrijke taak is ook het geven van 

voorlichting over HIV/aids aan jonge kinderen, leraren 

en predikanten. Mwana Ukundwa heeft projecten op 

het gebied van onderwijs, voorlichting, sport en spel 

en de  handwerkgroepen voor geïnfecteerde 

vrouwen. Mwana Ukundwa is een project van Kerk in 

Actie en wordt door de PGA kerken twee jaar 

ondersteund (2016 en 2017).  

Jongerenreis naar Mwana Ukundwa 

 

 

 

 

De jongerenreis naar Rwanda gaat door! De reis is 

gepland van 31 juli tot en met 14 augustus 2017. Op 

woensdagavond 28 september kregen 

geïnteresseerde jongeren, ouders, jeugdwerkers en 

de leden van de projectgroep informatie van Hanneke 

van den Biggelaar van Kerk in Actie en Peter 

Hoogland. Peter komt uit Leusden en heeft Mwana 

Ukundwa twee jaar geleden bezocht. Met veel 

enthousiasme liet hij foto s e  ee  fil pje zie . Ee  
aantal jongeren heeft zich al opgegeven maar er 

kunnen nog meer bij. Tot en met 18 oktober kunnen 

jongeren zich opgeven. Heb je interesse? Vraag dan 

het aanmeldformulier aan bij Joke Koolhof,  

dowamersfoort@solcon.nl Vanuit Amersfoort gaan 

drie reisleiders mee, aangevuld met een ervaren 

vrijwilliger van Kerk in Actie. Hieronder stellen drie 

van hen zich voor. Zie ook de foto hiernaast.    

Robert Kordes is ZWO diaken in de Emmauskerk. Ik 

ben 30 jaar en werk op de administratie van een 

Houthandelsbedrijf. Waarom ik als reisleider meega 

naar Rwanda? Ik ben als deelnemer van diverse 

diaconale reizen mee geweest en vond het fantastisch: 

indrukwekkend, leerzaam en erg gezellig. Ik vind het 

leuk om de jongeren iets anders te laten zien van de 

wereld dan wat ze normaal zouden doen op vakantie. 

Samen hopen we een mooie ervaring op te doen.   

Lydia Liefting is 31 jaar, woonachtig in Amersfoort en 

lid van de Joriskerk. Ik werk als GZ- psycholoog met 

jongeren en jongvolwassenen en naast mijn werk 

houd ik enorm van zingen, dirigeren, sporten en een 

fijn boek lezen. Waarom ik mee ga naar Rwanda? 

O dat ‘ a da oor ij als thuis  is gaa  oele  door 
de verschillende keren dat ik er een tijd geweest ben. 

Afgelopen februari was ik bij Mwana Ukundwa en zag 

ik met eigen ogen het verschil wat daar gemaakt 

wordt. Artse (mijn vriend) en ik waren het er snel over 

eens dat we het beiden ontzettend gaaf zouden vinden 

met een groep jongeren naar Rwanda af te reizen en 

te komen tot mooie ontmoetingen. En nu doet die 

kans zich voor!  
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Ik ben Artse Spaan, 37 jaar, woonachtig in Huizen en 

de vriend van Lydia. Vandaar ook mijn betrokkenheid 

in de kerkelijke gemeente van Amersfoort. In het 

dagelijks leven ben ik werkzaam in de automatisering 

van infrastructuur zoals tunnels, bruggen en sluizen. In 

m'n vrije tijd doe ik graag aan zaalvoetbal of 

racefietsen. Een aantal keer ben ik in Afrika geweest 

(Tanzania en Zuid-Afrika). Ik zie er naar uit om samen 

met een groep jongeren kennis te maken met 

mensen/jongeren met een andere cultuur, 

geschiedenis en achtergrond dan de 'onze'. Samen 

optrekken, handen uit de mouwen, elkaar  leren 

kennen, plezier maken, geloof delen. Ik hoop op een 

echte uitwisseling.  

Sponsorloop 

In juni liepen Albert en Hettie Falkena van de Brug 

mee met de Amersfoortse tweedaagse en lieten zich 

daarvoor sponseren. Ze hebben twee maal 30 km 

gelopen en de tocht (zoals verwacht) succesvol 

volbracht. Het opgehaalde bedrag van 360 euro  

wordt geheel besteed aan het Rwandaproject. 

Waarom hebben jullie meegelopen? Wij vinden 

Mwana Ukundwa een heel  goed project, waaraan we 

op deze manier ons steentje hebben bijgedragen. De 

animo om te sponsoren was niet heel groot in De 

Brug, dat was wel jammer. Waarschijnlijk is men een 

beetje sponsor moe, want er worden vaker dergelijke 

acties georganiseerd. Maar alle beetjes helpen. Het 

was een mooie route, maar we waren wel blij dat we 

er waren. We zijn niet hele grote wandelaars, eigenlijk 

meer fietsers, dus dan is 2 x 30 kilometer best wel een 

eind lopen. De tocht hebben we volbracht in 7,5 uur 

per dag incl. rustpauzes.   

 

 

Startzondag De Bron                                      

Op 18 september gaven wij als ZWO commissie 

voorlichting over het gezamenlijke project van de PGA 

Geliefd ki d  i  ‘ a da. Door het to e  a  beelde  
en korte filmpjes kregen de gemeenteleden inzicht in 

het project. Belangrijke boodschap is dat de kinderen 

uit het weeshuis in een pleeggezin worden 

opgenomen. De gezinnen worden door het weeshuis 

ondersteund en ze krijgen onderwijs. Een aantal jonge 

gemeenteleden van de Bron zal in 2017 naar Rwanda 

gaan voor een uitwisseling met de jongeren van 

Mwana Ukundwa. Een paar jongeren waren bij de  

voorlichting aanwezig. Het project werd door 

iedereen enthousiast ontvangen. (Koos Wolff) 

 

 

 

Rwandese maaltijd 

Op zondag 9 oktober is er in de Emmaüskerk Schrift 

en Tafel. We benoemen dan in het bijzonder wat we 

hebben ontvangen door onze betrokkenheid bij het 

werk in Rwanda. Op vrijdag 18 november organiseert 

de werkgroep Wereldwijd in de Emmaüskerk een 

Rwandese maaltijd. Inloop vanaf  17:45 uur. De 

opbrengst van deze maaltijd komt ten goede aan 

Rwanda. Iedereen is van harte welkom! Meer 

informatie: zie Drieluik oktober. (Robert Kordes) 
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