
 

 

Collecte 19 maart 

Zondag 19 maart wordt er in alle PGA-kerken  

gecollecteerd voor Mwana Ukundwa; ons gezamenlijk 

Kerk in Actie-project in Rwanda dat we ook in 2017 

steunen. U mag uw gift ook overmaken op rekening 

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

Gemeente, o.v.v. Mwana Ukundwa. De collecte van 

zondag 5 februari heeft 4.335,48 euro opgebracht, 

inclusief giften en acties. Een fantastisch bedrag 

waarvoor onze hartelijke dank! In deze nieuwsbrief 

o.a. een bijdrage van de meiden van De Bron , die in 

de zomer naar Rwanda gaan.  

Snoepen voor Mwana Ukundwa 

 

Op zondag 5 februari was de eerste 

werelddiaconaatscollecte van dit jaar voor Mwana 

Ukundwa. De vooraankondiging hiervan in de 

Adventkerk was voor enkele gemeenteleden 

(moeders en dochters Roele en Breunissen) aanleiding 

o  ee s at extra s te doe  da  allee  aar i  de 
collectezak te doneren. Onder de noemer Snoepen 
voor Mwana Ukundwa  hebben ze hun baktalenten 

gebundeld en het resultaat was een rij tafels vol 

heerlijkheden, waarvan gemeenteleden tegen een 

vrijwillige bijdrage konden genieten tijdens het kopje 

koffie na de dienst. Koekjesacties en Project Mwana 

Ukundwa zijn blijkbaar een gelukkige combinatie want 

ook andere kerken kennen een succesvolle versie.  

 

 

 

 

Omdat de dienst in het teken stond van de officiële 

beëindiging van de uitzending van Willem en Mieke 

van Dis vanuit de Advent gemeente waren er veel 

gasten in de dienst en na afloop. En omdat de 

kerkenraad de eerste versnapering ook nog voor zijn 

rekening nam bracht de actie het prachtige bedrag 

van € 555,90 op. Daarmee werd de opbrengst van de 

gewone  olle te tijde s de die st zo  eetje 
verdubbeld! Nieuwe acties voor Mwana Ukundwa 

vanuit de Adventkerk staan overigens al op stapel 

zoals autowassen op 7 april bij de parkeerplaats van 

de kerk. (Johan de Vreugd) 

Sobere Maaltijd Bergkerk 31 maart 

Informatie en opgeven via wynia.maria@xs4all.nl De 

collecte is voor Mwana Ukundwa. 

Wat doet Mwana Ukundwa? 

Mwana Ukundwa ( Geliefd Kind ) zet zich in voor de 

vele weeskinderen in Rwanda en is opgericht door 

Rose Gakwandi. In 1995 werd het merendeel van de 

kinderen wees door de oorlog. Inmiddels zijn de 

meeste kinderen wees geworden door aids. De 

organisatie zoekt opvangfamilies voor de kinderen en 

regelt onderdak en scholing voor kindgezinnen. Een 

belangrijke taak is het geven van voorlichting over 

HIV/Aids aan jonge kinderen, leraren en predikanten.   
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PGA/Kerk in Actie reis naar Rwanda 

Jongeren tussen de 16 en 23 jaar kunnen zich nog 

opgeven voor de reis van 31 juli tot 14 augustus!                                                           

Mwana Ukundwa, Geliefd Kind, daarvoor zetten wij 

ons in! Met veel liefde en enthousiasme zijn wij met 

z  iere  a  De Bro , a  alles aa  het doe  o  
geld binnen te halen om onze reis te bekostigen. We 

gaan met een groep jongeren naar Rwanda om daar 

namens de Protestantse Gemeente Amersfoort het 

project te bezoeken. Zoals u weet, sponsort de PGA 

twee jaar lang het project Mwana Ukundwa. Wij gaan 

namens u met eigen ogen zien waar dit geld naartoe 

gaat. Na terugkomst doen wij uitgebreid verslag van 

het project en onze reis.  

Sinds we in november begonnen zijn, hebben we al 

verschillende acties gedaan om het geld binnen te 

krijgen. Zo is er een kaarsenverkoop geweest van 

zelfgemaakte kaarsen die het kerkelijk jaar 

weergeven. In december hebben wij ons in een aparte 

stand gepresenteerd met een diapresentatie en  

hebben wij verschillende kleine dingen verkocht.  

Met Oud en Nieuw hebben we oliebollen verkocht en 

begin 2017 is er een stamppotavond geweest. Dit 

bracht allemaal veel enthousiasme mee.  

 

 

 

Een aantal weken geleden hebben we geholpen in een 

andere gemeente bij een activiteiten-dag. Zie foto 

hiernaast. De kinderen hadden hun eigen programma 

en het was ontzettend leuk om deze kinderen te 

vermaken en met ze te knutselen/zingen/bakken en 

spelen. Hiervoor hebben we een sponsorbedrag 

gekregen waar we enorm blij mee zijn!  

We hebben een wintersoepenmaaltijd gehad en op 

zaterdag 18 maart nemen tien gemeenteleden, 

waaronder onze dominee, een frisse voorjaarsduik om 

sponsorgeld binnen te halen.    

Zo gaan we aardig richting de reis, en worden we bij 

elke actie nog enthousiaster om ons in te zetten voor 

dit project en onze reis. Er komen nog veel meer 

acties, dus houd de nieuwsbrief, onze blog en Drieluik 

in de gaten! Als u een donatie wilt doen voor de reis, 

dan zijn wij daar natuurlijk ook ontzettend blij mee, 

alle beetjes helpen! 

Tot slot zouden we  het heel leuk vinden als er nog 

een paar jongeren uit Amersfoort met ons mee op reis 

gaan naar Rwanda. Heb je interesse? Geef je dan op 

bij Joke Koolhof, diaconaal opbouwwerker PGA, 

dowamersfoort@solcon.nl. Zij kan je ook meer 

informatie geven. Wij zijn bereid om te helpen om 

acties op te zetten om in de komende vijf maanden 

het geld voor de reis binnen te halen. Wees welkom in 

de Rwandareis-groep!  

Met enthousiaste en liefdevolle groet,                        

Na e s de eide , Aartje a  t La d (jeugd erker 
de Bron) en Irene Dijksterhuis 

Fleur Wildeman, Tamar Slofstra, Denise Roos en Irene.  

Rekeningnummer: NL52 RABO 0382 2597 26, t.n.v. 

Diaconie wijkgemeente  De Bron, o.v.v. Jongerenreis. 

Rwanda Blog: rwanda2017site.wordpress.com 

 

Pop-up restaurant in de Emmauskerk 

Op zaterdag 25 maart vanaf 17.30 uur is er een heus 

pop-up pannenkoekenrestaurant in de Emmauskerk. 

Er worden zelfgebakken pannenkoeken gegeten en er 

wordt informatie gegeven over Mwana Ukundwa. De 

opbrengst is voor de jongerenreis naar Rwanda. Wil je 

mee-eten? Geef je dan op bij Robert Kordes, 

robert.kordes@gmail.com 
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