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03-07-2018
Inzamelingsactie van de diaconie
Na de zomer willen we samen met de gemeente
Geleen-Beek-Urmond weer een inzamelingsactie
houden voor de Engele. Deze organisatie biedt in
de gemeente Sittard-Geleen hulp aan veel mensen
met een smalle beurs. Een wekelijks voedselpakket
kan een heleboel verschil maken als je weinig te
besteden hebt.
We gaan dit keer pasta en pastasauzen inzamelen,
maar ook bami, mie, mihoen e.d. zijn welkom, met
pakjes/zakjes groenten en kruidenmixen.
Dan kunnen de Engele complete maaltijden
uitdelen.
De inzameling start op zondag 5 augustus.
Weet u dat u bij de Engele naast houdbare
levensmiddelen ook gebruikte kleding, schoenen en
bijvoorbeeld beddentextiel e.d. kunt inleveren?
Ook daarmee kunnen veel mensen blij gemaakt
worden.
Textiel die niet meer goed genoeg is om aan
mensen aan te bieden, wordt verkocht zodat er weer
geld beschikbaar is voor andere zaken.
Ook heel welkom: Serviesgoed, glazen, pannen,
bestek, boeken voor volwassenen en kinderen,
handdoeken, theedoeken.
U kunt hiervoor terecht bij de Engele, Pastoor
Jacobsstraat 16a in Sittard:
Maandag: 9.30u - 14.30u
Woensdag: 9.30 - 12.30u
Donderdag: 9.30 - 14.30u
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17-10-2018
INTERNATIONALE DAG VOOR DE UITROEIING VAN ARMOEDE â¬ 17 OKTOBER
Deze dag, ook wel genoemd Wereldarmoededag of Werelddag van verzet tegen extreme armoede, in 1992 officieel erkend door
de Verenigde Naties, werd al in 1987 in Parijs in het leven geroepen. We moeten jammer genoeg constateren dat het nog
niet echt gelukt is, armoede uitroeien.
Ook in onze regio is veel armoede: uit cijfers
van 2017 blijkt dat 41% van de inwoners van
Sittard-Geleen zware tot zeer zware financiële
problemen heeft. Hoge schulden, dreigende
huurachterstand (en daarna uithuiszetting) of
hypotheekaflossing, grote achterstand in betaling
van bijvoorbeeld gas-licht en water, boete op
boete voor betalingsachterstanden, ga zo maar
door. Mensen kunnen er totaal door verlamd worden,
omdat ze geen oplossing zien.
Dit probleem wordt onder andere zichtbaar bij de
Voedselbank, men kan de vraag daar niet aan. Ook
bij de Engele, waar veel mensen voor hulp
aankloppen en bij het inloophuis Bie Zefke lopen
ze hier tegenaan. Het aantal daklozen stijgt en de
huidige locatie is al enige tijd te klein. Ook in
gemeenten in de regio komt zeer grote problematiek
veel voor en hebben mensen hulp van buitenaf
nodig. In meerdere plaatsen is daarvoor het project Schuldhulpmaatje in het leven geroepen, ook in Sittard-Geleen is dat
in voorbereiding
De politiek probeert het vaak nog een beetje te verdoezelen, maar de realiteit is zorgwekkend. We leven in een
welvarend land, maar de verschillen tussen arm en rijk worden zeker niet kleiner.
Een aantal organisaties in onze gemeente wil, samen met de burgerlijke gemeente, deze problematiek onder de aandacht
brengen: hoe kunnen we hier het beste mee omgaan en hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen in een armoedesituatie zo
goed mogelijk mee kunnen doen in de samenleving.
Grote zorg hierin is de positie van kinderen in armoede. In ons land komen kinderen dan wel niet om van de honger, maar
het is heel moeilijk als je als kind niet mee kan doen met leeftijdgenoten, omdat er geen geld is. Als je geen geld hebt
voor een cadeautje, kan je toch niet naar een verjaardagsfeest gaan. En als je op school niet kunt trakteren, dan
verzwijg je liever je eigen verjaardag.
Het is van belang dat deze problematiek goed in beeld gebracht wordt, zodat we als samenleving kunnen nadenken hoe
hiermee om te gaan.
Op 26 oktober zal een conferentie gehouden worden over deze problematiek. Hierover komt bericht in de media. In onze
gezamenlijke dienst van zondag 21 oktober, die door diakenen samen met de predikant wordt voorbereid, zal het thema
centraal staan.
Namens de diaconie, Joke van der Steen
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05-10-2018
Nieuwe actie voor de Engele van Zitterd-Gelaen
GEZAMENLIJKE DIACONIEËN HOUDEN NIEUWE INZAMELINGSACTIE VOOR DE ENGELEDe inzamelingsactie voor de Engele in augustus was
succesvol: er zijn heel wat pakken pasta en mie met bijbehorende sausen en kruidenmixen, zelfs blikjes vleeswaar en
droge worst, naar de Engele gebracht vanuit de Ontmoetingskerk en de Johanneskerk.
We ontvingen ook financiële bijdragen van een aantal mensen, daarvoor zijn door de diaconie producten aangeschaft voor
dit doel.
Namens de organisatie Engele van Zitterd-Gelaen hartelijk dank aan iedereen die daaraan heeft bijgedragen. De
betrokkenheid uit onze beide kerkgemeenschappen wordt zeer gewaardeerd en de inzamelingsacties zijn heel welkom. Het is
indrukwekkend om te zien hoeveel werk er binnen deze organisatie verzet wordt voor minder draagkrachtige mensen in onze
stad. Op de vraag: hoe gaat het bij jullie?, werd geantwoord: het gaat goed hoor, alleen jammer dat wij als
vrijwilligers allemaal maar 2 handen hebben. We kunnen het werk haast niet aan.
In de gezamenlijke diaconievergadering is dan ook weer besloten een volgende actie te houden. In oktober vragen we u
om potten en blikken groente mee te brengen naar de Johanneskerk en/of Ontmoetingskerk.
Dat kan gedurende de hele maand, te beginnen op zondag 7 oktober.
Te denken valt aan: sperziebonen, erwtjes, tuinbonen, rode kool, appelmoes, maar zeker ook potten/blikken bruine en
witte bonen of bijvoorbeeld potten bonenschotel of chili con carne, kapucijners, linzen, noem maar op.
De diaconieën rekenen weer op uw bijdrage!
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04-11-2018
Oogstmarkt
Ook dit jaar organiseert ZWO weer de jaarlijkse Oogstmarkt op zondag 4 november en zondag 11 november na de kerkdienst.
Beide diensten worden in de Johanneskerk
gehouden. Het is een goede gewoonte om dankbaar
stil te staan bij alles wat God ons in de natuur
heeft gegeven dit jaar.
We willen daarom iedereen uitnodigen om iets mee
te brengen. Dit mag van alles zijn: zelfgemaakte
koekjes, jam, sap, chutney, wafels of zelfs taart.
Maar ook noten, appels, courgettes, een leuke
fruitmand, droogbloemen enz. Al wat je kunt
missen is welkom. Daarnaast willen we ook weer
legpuzzels en gezelschapspelletjes verkopen. Dit
alles mag je meebrengen op de dag van de
oogstmarkt of de zondag ervoor.
De opbrengst gaat ook dit jaar weer naar het werk
van Shabai in China.
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