Doet u ook mee met de December/Kerstcampagne van de ZWO?
Kerst is het feest van licht. Jezus' geboorte
maakte Gods licht zichtbaar. We delen Zijn licht
met elkaar en geven het door. Ook aan
kwetsbare kinderen voor wie het leven vaak
donker is. Zij verlangen naar een uitgestoken
hand, een warm hart en een sterke schouder.
Doe mee met de kerstcampagne van Kerk in
Actie en geef zo licht door aan kinderen in ZuidAfrika, Colombia, Oekraïne, Myanmar en Syrië
en Libanon, zodat zij weer kunnen stralen.
Na meer dan 10 jaar de Najaarszendingsactie te
hebben gecoördineerd leek het ons tijd om een andere actie te promoten. Wij hebben gekozen
voor een decemberactie waar kinderen centraal staan. Deze landelijke actie willen we graag
onder de aandacht brengen van onze gehele kerkgemeente. Vandaar dat u deze informatie ook
thuis ontvangt.
U ontvangt een envelop met een aantal kaarten aan het begin van de actie.
We hopen dat u meedoet met deze kerstcampagne, in woord, gebed, een collecte of een gift.
De giften worden verdeeld over de 5 ondergenoemde doelen.
Samen zijn we dan de kerk in actie om licht te brengen aan kinderen die leven in het donker.
Mocht u kiezen voor een gift dan kunt u dit doen door uw bijdrage in de meegezonden envelop te
doen.
Deze kunt u in december inleveren bij: een collecte in de kerk, uw wijkmedewerker of bij één
van de leden van de ZWO commissie
(Bert Frijlingh, Linse Steege 7; Hans Reussing, IJsselrust 6 of Ton Roelofsen, IJsselrust 30)
Het doorgeven van het licht is over de gehele maand december als volgt verdeeld:
1e Adventszondag
2e Adventszondag
3e Adventszondag
4e Adventszondag
Kerst

-

Licht
Licht
Licht
Licht
Licht

voor kinderen in gewelddadige wijken van Zuid-Afrika
voor werkende kinderen in Colombia
voor weeskinderen in Oekraïne
voor vluchtelingenkinderen in Myanmar
voor Syrische vluchtelingenkinderen in Libanon

Namens de ZWO commissie een lichtgevende decembermaand gewenst,
Bert Frijlingh
Hans Reussing
Ton Roelofsen

