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02-01-2021
ACTIEZEGELS PLUSMARKT
Zoals elk jaar geeft de Plusmarkt in deze periode spaarzegels uit. De actie duurt dit jaar tot 30 januari.
En vaak blijven er zegels over: je hebt een spaarkaart vol, en nog wat extra zegels waar je geen kaart meer mee vol
krijgt.
Deze overgebleven zegels zamelen we graag in, om
zo een aantal boodschappenpakketten te geven aan
mensen die dat goed kunnen gebruiken.De zegels
kunnen we nu niet mee naar de kerk nemen. U kunt
ze wel afgeven of sturen naar een van de diakenen.
Of u belt een diaken dan halen we ze op.Voor deze
actie kunt u contact opnemen met: Bea Hofmeyer,
tel. 06 51599050 of Joke van der Steen, tel. 046
4584618.We hopen dat we op deze manier toch ook
weer samen een aantal pakketten kunnen doorgeven.
Dank voor uw hulp hierbij!
Namens de diaconie,
Joke van der Steen
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BREICAFÉ-ACTIE MUTSEN EN SJAALS VOOR DE ENGELE EN VOOR BIE ZEFKE
We kunnen niet bij elkaar komen, maar dat wil niet zeggen dat er niets gedaan wordt door de deelnemers van het
Breicafé. Iedereen werkt gewoon thuis door.
In september en oktober werden heel veel
kindermutsen en -sjaals gemaakt. Die zijn eind
oktober naar de Engele van Zitterd-Gelaen
gebracht, waar alles enthousiast ontvangen werd.
Vervolgens begon het volgende project: mutsen en
sjaals voor de bezoekers van Bie Zefke. Een maatje
groter dus, maar er werd met hetzelfde
enthousiasme aan gewerkt. De week voor Kerst
werden een paar tassen vol lekker warm brei- en
haakwerk door Marianne Mellema, bestuurslid namens
de Diaconie bij Bie Zefke, naar de mensen
gebracht.Bie Zefke kan overigens in deze periode
de mensen ontvangen in de aula van de voormalige
Da Caposchool, daar is meer corona-proof ruimte
voor de bezoekers.En ook daar reageerden de mensen
heel positief, er werd meteen druk gezocht naar
een geschikte muts en/of sjaal. Intussen werd ook
een week voor de kerst een grote hoeveelheid
babydekentjes, kindermutsen, sjaals, truitjes,
sokjes enz. enz. opgehaald door onze
contactpersoon vanuit het Strickcafé Aken; nog
eind van 2020 is een groot pakket naar het
vluchtelingenkamp in Libanon verstuurd. En vanuit
Aken kwam gelukkig een partij nieuw breigaren; we
kunnen weer vooruit.Namens alle ontvangers: dank
jullie wel, dames deelnemers Breicafé, voor jullie
mooie bijdragen en voor jullie enthousiasme.
Namens de diaconie,
Joke van der Steen
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