
 

 

Collecte 11 juni 

Op zondag 11 juni wordt in alle PGA-kerken weer  

gecollecteerd voor Mwana Ukundwa; ons gezamenlijk 

Kerk in Actie-project in Rwanda. U mag uw gift ook 

overmaken op NL20  INGB  0000 1396 31 t.n.v. 

Diaconie Protestantse Gemeente, o.v.v. Mwana 

Ukundwa. De collecte van zondag 19 maart heeft  

2.900,55 euro opgebracht. Hartelijk dank daarvoor. In 

deze nieuwsbrief aandacht voor de jongerenreis naar 

Rwanda en diverse wijkactiviteiten.   

Van de burgemeester….. 

 

De komende tijd gaan jullie je energie en talenten 

inzetten voor Rwanda. Een land dat getekend is door 

de verhoudingen tussen Tutsi’s en Hutu’s. Dat zullen 
jullie ook indringend meekrijgen als je daar bent. Zelf 

heb ik in 1994 drie maanden in het toen nog Zaïrese 

Goma in een vluchtelingenkamp gewerkt. Ik werkte 

daar voor Memisa als logistiek deskundige. De 

vluchtelingen daar waren niet alleen slachtoffers maar 

ook daders. Dat maakt zo’n situatie best ingewikkeld.  

De genocide heeft diepe sporen nagelaten in de 

samenleving. Dat zal tot de dag van vandaag 

merkbaar zijn. De kunst voor jullie is om te zien hoe 

goed en kwaad elkaar in het leven ontmoeten en hoe 

ingewikkeld het is om het te begrijpen. Aan jullie wil ik 

daarom meegeven goed te kijken en te luisteren naar  

 

de mensen in Rwanda. Zodat je een beetje een beeld 

krijgt over hoe ingewikkeld het is voor verschillende 

bevolkingsgroepen om met elkaar te leven in het land 

met deze geschiedenis. 

Maar daarnaast, uiteraard, wens ik jullie ook een hele 

mooie tijd. Geniet ook van het mooie land! Ik ben zeer 

benieuwd naar jullie ervaringen. 

Lucas Bolsius 

Het is bijna zover….. 
31 juli is de datum die groots en gemarkeerd in onze 

agenda’s staat; afreizen naar Kigali, de hoofdstad van 
Rwanda. Samen met een groep enthousiaste meiden 

uit Amersfoort en omgeving hopen mijn vriend Artse 

en ik af te reizen naar Rwanda. Wat we daar gaan 

doen? Een bezoek brengen aan de organisatie Mwana 

Ukundwa (‘geliefd kind’). Toen ik vorig jaar 
terugkwam uit Rwanda, mede na een bezoek aan 

Mwana Ukundwa, werd al snel bekend dat er 

waarschijnlijk een jongerenreis georganiseerd zou 

worden. Artse en ik hoefden niet lang na te denken 

om aan te geven dat we graag mee wilden. Het 

startsein kwam eind vorig jaar; de reis ging door! 

 

  

Een reis kent natuurlijk ook een voorbereidingstijd. En 

daar zitten we momenteel middenin. De ene actie na 

de andere wordt opgetuigd om het benodigde 
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sponsorgeld bij elkaar te brengen. De deelnemers 

worden er trouwens steeds enthousiaster door, lijkt 

het wel. Met een grote glimlach wordt een duik 

genomen in het ijskoude Henschotermeer; de 

pannenkoeken zijn niet aan te slepen tijdens de 

pannenkoekenactie; de paasbroden hebben veel 

mensen blij gemaakt, en ga zo nog maar even door. 

Naast die enorme bevlogenheid in het inzamelen van 

sponsorgeld zijn we de komende tijd ook als groep 

veel met elkaar in gesprek. Want afreizen naar 

Rwanda betekent ook geconfronteerd worden met de 

heftige geschiedenis van dit land. Het is dan ook goed 

om met elkaar te praten over wat dit betekent voor 

onszelf, voor de reis en voor de mensen die we gaan 

ontmoeten.  

We hopen u en jou de komende tijd op de hoogte te 

blijven houden van onze acties, de voorbereidingen 

en de dingen die we meemaken als groep. Neem 

daarom gerust ook een kijkje op: 

https://rwanda2017site.wordpress.com  

Hartelijke groeten! Lydia Liefting 

‘Uitzwaaidienst’   
Op zondag 30 juli worden de reizigers in een dienst in 

De Bron ‘uitgezwaaid’. We willen hen een paar 

diaconale kaarsen meegeven als uitdrukking van 

verbondenheid met Mwana Ukundwa. Maar ook een 

kaars voor henzelf om aan te steken bij het evalueren 

van de dag. We vragen om Gods zegen op de reis en 

een behouden terugkomst. Op 20 augustus is er in   

De Bron een ‘terugkomdienst.’ Bij beide diensten bent 

u van harte welkom! In alle kerken van de PGA wordt 

op 30 juli een kanselboodschap voorgelezen.  

Wilt u de jongeren sponsoren? Stort dan een bijdrage 

op: NL52 RABO 0382 2597 26, t.n.v. Diaconie 

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

Activiteiten voor Mwana Ukundwa 

 Sponsorloop Nieuwe Kerk 

Op Hemelvaartsdag hield de Nieuwe Kerk haar 

gemeentedag. Onderdeel was een sponsorloop voor 

Mwana Ukundwa. Veel kinderen deden mee in twee 

groepen: onder de zes jaar en zes jaar en ouder. 

Hoeveel geld ze opgehaald hebben vertellen we de 

volgende keer. 

 Wijkgemeente De Bergkerk 

Op vrijdag 31 maart, midden in de 40-dagentijd, 

hebben we in de Bergkerk met elkaar genoten van 

een sobere maaltijd. We hebben een ‘Dapperbrood’ 
gedeeld, een vegetarische hoofdschotel en een lekker 

toetje toe. Als we met elkaar altijd zo zouden eten, 

zou niemand honger lijden. De maaltijd voldeed aan 

de criteria van de wereldvoedselafdruk. Er waren fijne 

gesprekken, contacten werd nieuw leven in geblazen 

en we hadden plezier. Als klap op de vuurpijl gaven 

we met elkaar 169,-- euro voor Mwana Ukundwa. 

Afgelopen jaar zijn er bij verschillende gelegenheden 

prachtige spullen verkocht, vervaardigd door de 

vrouwen van Mwana Ukundwa. Dat heeft een bedrag 

van 125,-- euro opgebracht.  

 

 

 Blinkende auto’s 

Bij een autowasactie van de Adventkerk zijn 18 auto’s 
weer helemaal blinkend schoongemaakt door de 

enthousiaste kinderen van de Toppersclub (en hun 

leiding!). De kinderen gingen na een instructie 

enthousiast in de weer met door Jemako gesponsorde 

professionele schoonmaakspullen. De chauffeurs 

konden tijdens het wachten gezellig met elkaar praten 

onder het genot van dampende koffie en thee en de  

zelfgebakken havermoutkoek, muffins en 

appelflappen. Het leuke van de actie was dat er niet 

alleen geld werd ingezameld voor ons mooie project, 

maar ook dat gemeenteleden van verschillende 

generaties elkaar op deze ongedwongen manier 

ontmoetten. De actie heeft bij elkaar het prachtige 

bedrag van 375,-- euro opgebracht! 


