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ZWO Eye for Zambia
Samuel en Tamara Verkerk zijn op 22 april in de Ontmoetingskerk!

Samuel en Tamara zijn met hun kinderen Bram, Aron
en Seth op verlof in Nederland.Ze hebben nu ruim
een jaar in Macha, Zambia gewerkt en zijn daar een
oogkliniek aan het opzetten.
Ze hebben al veel mensen kunnen helpen: er zijn
(staar)operaties gedaan, brillen aangemeten en
andere oogproblemen behandeld.
In Zambia wonen, net als in Nederland, ruim 16
miljoen mensen, maar er zijn maar heel weinig,
minder dan 25, oogartsen werkzaam. Bovendien is op
veel plaatsen de oogzorg te duur voor de �gewone
man�. Er valt nog veel te doen in Zambia.         

Op 22 april zullen Samuel en Tamara na de
(gezamenlijke) dienst over hun werk vertellen en
er een en ander van laten zien. En u kunt natuurlijk vragen stellen. U bent hierbij van harte uitgenodigd!!             

ZWO/Hans  Pelman, 22-04-2018
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Stekjesmarkt op 6 en 13 mei op het plein van de Johanneskerk, na
de ochtenddienst.

Ook dit jaar  organiseert de ZWO commissie van
Sittard een stekjesmarkt op twee zondagen na de
kerkdienst. De eerste is op 6 mei bij de
ontmoetingskerk in Geleen en de tweede op 13 mei
bij de Johanneskerk in Sittard.
Iedereen die iets over heeft van stekjes,
zaaigoed, planten, bloeiende takken enz. kan dit
meebrengen. Na de dienst is er dan een gezellige
plantenmarkt: veel mensen vinden dan wel wat van
hun gading: iets bloeiends, een stek van een
bijzondere vaste plant, een kruidenplantje, jonge
planten of zaaigoed zoals tomaten, aardbeien,
courgettes voor in de moestuin of op het balkon,
noem maar op.
Op dezelfde zondagen zal er binnen in een zaaltje
ook boeken kaarten en tijdschriften verkocht
worden. Heeft u iets voor de verkoop, breng dit
dan alstublieft mee op deze zondagen of laat ons
iets weten.
De opbrengst van de verkoop gaat naar ons
ZWO-project Shabai: het werk van Elisabeth den
Boer in China. 
Namens ZWO- Sittard,Iet den Boer

ZWO/Hans  Pelman, 06-05-2018
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Verslagje van de stekjesmarkt op 6 en 13 mei

Na twee weken sjouwen en sleuren kunnen we
terugkijken op twee zondagen met een geslaagde
stekjes en boekenmarkt. We konden rekenen op grote
belangstelling. Dit keer ook in Geleen. Het weer
werkte de eerste zondag in Geleen goed mee. Een
heerlijk zonnetje boven al dat fleurige groen. En
ook de tweede zondag stonden de plantjes er fris
gewassen bij. Alleen de kopers en verkopers werden
wel erg nat..
Zowel de boeken als de plantjes konden op veel
belangstelling rekenen.
Stekjes hebben in totaal 277,85 opgebracht. En de
boeken 95,70
Totaal komen we op het mooie bedrag van 373,55
Iedereen reuze bedankt voor de inzet.Groeten,
Maarten en Iet

ZWO/Hans  Pelman, 13-05-2018
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