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20-02-2019
EEN NIEUW BEGIN
De veertigdagentijd is de periode voor Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil
bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg. We leven toe naar het feest van een
nieuw begin. Jezus" liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken en Zijn liefde mogen delen met
anderen.
In deze 40dagentijd zetten we ons in om nieuwe
hoop te bieden aan ex-gedetineerden, kind slaven
in India, genocideslachtoffers in Rwanda en kerken
op Cuba, Pakistan en pioniersplekken in Nederland.
Kerk in Actie vindt onderwijs belangrijk. Zowel
onderwijs op geloofsgebied als onderwijs op
vakgebied. Zo leren mensen wie ze werkelijk zijn,
en leren ze hun talenten inzetten om voor eigen
inkomsten te zorgen.In elf Exodushuizen in
Nederland kunnen mensen na hun detentie verblijven
om zo de draad van het gewone leven in de
samenleving weer op kunnen pakken. Veel
gedetineerden willen na het uitzitten van hun
straf de criminaliteit graag achter zich laten.
Het blijkt moeilijk om dit geheel op eigen kracht
te doen. Exodus Nederland biedt sinds 1982 een
woon- en werkprogramma dat ex-gedetineerden helpt
hun leven na gevangenschap weer op te
bouwen.Exodus onderscheidt zich door een
structurele aanpak. Alle aspecten van het leven
van (ex)gedetineerden komen aan bod. In
Exodustermen zijn dat de vier sleutels: wonen,
werken, relaties en zingeving. Verder boekt Exodus
goede resultaten door de persoonlijke en
kleinschalige aanpak.De collecte voor dit project
vindt plaats op zondag 17 maart.
Collecte 31 maartPionieren rond
zingevingsvraagstukkenIn heel Nederland ontstaan
nieuwe vormen van kerkzijn. De initiatiefnemers
daarvan zoeken actief naar manieren om het
Evangelie te delen met mensen in hun directe
omgeving. Zo is in een vergrijzende wijk in
Rotterdam een christelijke multiculturele
gemeenschap gestart. Doordeweeks zijn er allerlei
activiteiten voor wijkbewoners, zoals een
kinderclub, taalles, maaltijden en kledingverkoop,
op zondag komt men bij elkaar voor Bijbelstudie of
een viering. Op andere plekken in Nederland
ontstaan Kliederkerken waar kinderen samen met hun
ouders of grootouders op creatieve manieren aan de
slag gaan met Bijbelverhalen.De Protestantse Kerk
steunt deze nieuwe pioniersplekken, waar mensende
waarde van het christelijk geloof en de kerk
kunnen ontdekken.
Iet den Boer
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10-04-2019
Stekjesmarkt
Stekjesmarkt op 5 en 12 mei.
Ook dit jaar organiseert de ZWO com. van Sittard
en Geleen een stekjesmarkt op twee zondagen na de
kerkdienst. De eerste is op 5 mei bij de
Johanneskerk in Sittard en de
tweede op 12 mei bij de Ontmoetingskerk in
Geleen. 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 plantgoed 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
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28-04-2019
Kinderpardon
Op 20 januari 2019 hebben we (ZWO) een handtekeningsactie in de kerk georganiseerd voor het kinderpardon.
Er zijn toen 82 gemeenteleden geweest die hun handtekening hebben gezet.
Na die zondag heb ik de brief verzonden naar de staatssecretaris dhr. Harbers, met de handtekeningen,en een kopie naar
de voorzitter van de tweede kamer en naar alle 13 fracties.
Van de SGP, CU, SP, en PvdA en voorzitter van de tweede kamer kreeg ik een antwoord terug. Die gingen over hun acties
en serieuze plannen op dit gebied en bedankten ons voor onze intentie om deze kinderen te ondersteunen.
Wij weten inmiddels het resultaat, veel kinderen die langer dan 5 jaar in Nederland verblijven hebben nu een definitief
verblijfsvergunning gekregen, vaak met hun ouders.
Nu kreeg ik vorige week nog een brief van met Ministerie van Justitie en Veiligheid.
Die brief wil ik graag onder uw aandacht brengen: "brief Ministerie ".
En Leen Plessius voegt er nog een persoonlijke noot aan toe:
Hier en nu spiegelen wij ons aan De Christus, en baseren we daarop onze besluitvorming, voor zover we met open blik de
leer van Christus kunnen overzien, was dat vooral een programma van Liefde, Mededogen en Vrijheid. Als de politiek daar
onvoldoende oog voor heeft, is het 'des kerks', om daar op te wijzen.
Namens de ZWO groep, Riet Coolsma
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28-10-2019
KERSTCAMPAGNE KINDEREN IN DE KNEL - GEEF LICHT!
Voor miljoenen kinderen op deze wereld is het elke dag donker. Ze moeten leven met oorlog, armoede of ziekte. Kerstmis
inspireert ons om uit te zien naar iets nieuws, iets mooiers, een belofte die uitkomt. De geboorte van Jezus brengt
licht in een donkere wereld.

Met de kerstcampagne van Kerk in Actie delen we
dit licht met kinderen in Zambia, Colombia,
Nederland, Myanmar en Moldavië.
Zo kunnen we hun leven verlichten met geloof,
hoop en liefde.In alle diensten van Kerstmis zal
voor deze campagne gecollecteerd worden.
U kunt ook een gift overmaken voor dit doel:
banknr. NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n. van Kerk in
Actie onder vermelding van Kerstcampagne Kinderen
in de Knel.
Namens de kinderen: hartelijk dank!
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