
Avontuurlijk sponsorzwemmen
bij Ackersate
Tijdens het startweekend hebben 20 kinderen 
meegedaan aan het sponsorzwemmen. De 
route lag niet alleen in het water, waar de 
deelnemers baantjes van 50 meter moesten 
zwemmen, maar ook de trap op om van de 
glijbanen af te gaan. Met veel enthousiasme 
en snelheid is er in een half uur tijd 400 euro 
opgehaald voor het project Ontmoet Rusizi. 
De organisatie kijkt tevreden terug op dit 
evenement. Speciaal dank natuurlijk aan 
camping Ackersate, voor het beschikbaar 
stellen van de accommodatie. 

Talentenactie ‘Ontmoet Rusizi’
In de recente troonrede werd benadrukt dat 
wij als Nederlanders er in een wereld vol nood 
goed voorstaan. Iedereen in ons land kan 
verwachten erop vooruit te gaan, ondanks het 
feit dat elders in de wereld velen worstelen 
met uitzichtloze armoede en chaos. Uit de 
Bijbel weten we dat onze hemelse Vader alle 
mensen liefheeft en weet van hun noden. Hij 
is het die het verborgene ziet, het kwade maar 
ook het goede. Vanuit de verbinding met Hem 
zijn wij als rijke kinderen van Hem geroepen 
om te delen van onze overvloed. Nu schenkt 
de Heer ons niet alleen middelen maar ook 
talenten om Hem en onze naasten te dienen. 
De werkgroep ‘Ontmoet Rusizi’ wil ieder in 
onze gemeente aanmoedigen daarmee aan 
het werk te gaan. De komende tijd, vanaf 2 

oktober tot 27 november, organiseren we 
daarom een talentenactie.

Verbonden met onze naasten, dichtbij en 
ver weg
We kennen allemaal wel de gelijkenis van de 
talenten die Jezus vertelt in Matteüs 25: 14-
30.
Ditmaal speelt onze werkgroep de rol van 
de rijke landman en geeft aan ieder die wil 
deelnemen 10 euro te leen plus de spelregels 
van deze actie. Op 2 en 9 oktober kunt u na de 
dienst inschrijven voor de actie en we hopen 
op 100 deelnemers in wie we in totaal 1000 
euro investeren. Bovendien krijgt iedereen 
een traktatie die hij/zij mag delen met iemand 
uit z’n directe omgeving die dat verdient. 
De bedoeling is namelijk om de zegen die 
we zelf ontvingen te delen en die zo te 
vermenigvuldigen. We leven niet op een eiland 
maar weten ons verbonden met onze naasten, 
dichtbij en veraf. Over die verbinding willen we 
niet slechts horen via ons jaarthema, maar er 
ook echt iets mee doen.

De deelnemers gaan daarom individueel of 
samen (als gezin, wijkkring of groeigroep) 
proberen met de inleg van 10 euro meer te 
verdienen. Hoe je dat doet, hangt af van je 
eigen creativiteit. Via een prikbord in de hal en 
op onze website kun je wel je actie promoten 
of iets aanbieden. De bedoeling is dat je met 
je talenten woekert. Samen bouwen we op die 
manier mee aan het werk dat Red een Kind 
opzet in Rwanda en stellen we ook de mensen 
daar in staat iets van Gods zegen te ervaren.
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Hoe kun je meedoen?

Wie?
Alle leden van NGK De Ontmoeting.
Wat?
Schrijf je in. Accepteer de spelregels en de 
envelop met de inleg van 10 euro. 
Waar en wanneer?
Inschrijven kan bij de Ontmoet Rusizi-tafel na 
de ochtenddienst op 2 of 9 oktober.
Hoe?
Bedenk hoe je jouw talenten kunt gebruiken om 
de inleg te vermeerderen. Dat kan bijvoorbeeld 
met een actie waardoor jouw inleg groeit. Je 
kunt bijvoorbeeld iets sparen (statiegeld, 
muntgeld), iets maken en verkopen (taarten, 
maaltijden, sieraden of kunstwerken) of een 
dienst voor een bepaald uurloon aanbieden 
(tuinieren, klussen, computeren, schilderen). 
Via een prikbord  in de hal en digitaal via 
de website van onze gemeente kun je jouw 
diensten of goederen aanbieden.
Waarom?
Door mee te doen draag je eraan bij dat ook 
de mensen in Rwanda Gods zegen mogen 
ervaren.   

Doelstelling

De werkgroep ‘Ontmoet Rusizi’ wil 100 
talenten van 10 euro uitzetten. We hopen dat 
die inleg zich op z’n minst gaat verdubbelen 
en zelfs verder wordt vermenigvuldigd. De 
inzameling van de opbrengst, op zondag 20 en 
27 november, is anoniem. Het gaat erom hoe 
we samen bouwen aan Gods koninkrijk in ons 
midden en wereldwijd. Doe ook mee en maak 
werk van je talent!

Eerste stafleden aangesteld
in Rusizi
Het kantoor, van waaruit het project lokaal 
wordt aangestuurd, is geopend. Op dit moment 
wordt de staf gevormd door drie personen. 
Op korte termijn wordt deze staf uitgebreid 
met een vierde persoon. De basis voor 
een succesvol project is gelegd en zal in de 
komende maanden verder worden uitgebouwd. 
Red een Kind vraagt om ons gebed, dat men 
de juiste mensen worden gevonden en dat zij 
de wijsheid krijgen die zij nodig hebben om 
hun werk uit te voeren.



Wauw!
Wat hebben wij afgelopen 
zondag van God een gave 
jongerendienst gehad. Tijdens 
deze dienst heeft Jenne van Red 
een Kind precies uitgelegd wat 
God zijn bedoeling is met de 
projecten van World Servants. 

Jongeren de kans geven om te 
worden zoals God ze bedoeld 
heeft. Wauw. Los van alle 
vragen, van alle “ja maar’s” 
die wij kunnen bedenken, is 
dat het doel. En minstens even 
belangrijk dienen ze ook nog 
de “minst bedeelden” uit de 
samenleving. 

Volgens mij zou God zeggen: 
drie vliegen in één klap! 
Huh, drie vliegen? Zult u nu denken. Ja, drie 
vliegen. Jongelui die geduwd worden richting 
Gods bedoeling, zelfhulpgroepen die een 
duwtje in de rug krijgen en God die geëerd 
wordt. Want Jezus heeft ons geleerd: “dat wat 
u voor de minste doet, dat doet u voor MIJ”. 

De bovenstaande gedachten wilde ik naar 
aanleiding van de jeugddienst met u delen. 
Voor diegene die er niet bij waren, afgelopen 
zondag even wat korte teksten:

1. Lees Mattheüs 25 eens door en probeer het 
niet te zien als drie losse Bijbelgedeelten, 
maar als één geheel.

2. Lees 2 Kor. 8 en 9.  Jenne gaf aan dat we 
in deze tekst veel kunnen leren over het 
geven van gaven. Doe het met uw hart en 
in “evenwicht”.

Op dit moment bestaat onze groep uit 8 
stafleden, 2 extra commissieleden en 13 
deelnemers die allemaal door God zijn geraakt 
en er allemaal voor willen gaan om hun tijd/
energie zo te besteden dat ze gezamenlijk de 
projecten van Red een Kind in Rwanda mogen 
ondersteunen. Wij hopen (in groot vertrouwen) 
erop dat de groep deelnemers nog zal groeien. 

U kunt ons de komende maanden helpen bij de 
diverse acties die wij zullen doen, u kunt voor 
ons bidden (!), u kunt deelnemers inhuren 
als oppas, u kunt deelnemers inhuren om 

bij u te klussen, u kunt ……. Er 
zijn vele mogelijkheden om ons 
te ondersteunen, het enigste 
wat wij van u vragen is, doe 
het vanuit Gods liefde. Niet als 
verplichting, niet omdat het zo 
hoort, maar ondersteun ons 
vanuit Gods liefde. 

Oh ja, u kunt ons ook 
ondersteunen bij de 
oudjaarsduik, tegenwoordig 
Dive2Change. Ieder jaar zijn wij 
op zoek naar (bedrijfs)sponsors, 
vrijwilligers en natuurlijk 
dappere duikers. 

In deze nieuwsbrief kunt u 
meer lezen over onze acties en 
onze groep, maar helaas nog 

niet over wat we in Rwanda gaan doen. Veel 
deelnemers willen dit graag weten maar omdat 
we een zelf-hulp groep gaan ondersteunen 
zijn we afhankelijk van de ontwikkeling van 
deze groepen in Rwanda. Eén dingen weten 
we zeker, in Gods naam gaan we daar iets 
concreets doen. 

Mocht u nog vragen/opmerkingen hebben of 
wilt u gewoon eens over World Servants en 
Red een Kind doorpraten, neem gerust contact 
met mij op.

Namens de commissie, de staf en de 
deelnemers,
 Erik Verkade (eeverkade@gmail.com)

De groep
Op dit moment hebben we een groep die bestaat 
uit deelnemers, leiding en commissieleden. Het 
is een supergave, diverse groep met in ieder 
geval één overeenkomst: dienstbaar zijn.
Op dit moment zitten Karlijn, Anne, Henk-
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Jan, Annemarie, Gert-Jan, Rosalie, Joletta, 
Rosanne, Joël, Els, Ronieke, Eva, Volkert, 
Willemieke, Dorine, Stijn, René, Mark, Gijs, 
Erica, Alie, Margreet en Erik in deze groep. 
Maar er is ruimte voor meer. 

Ben jij volgend jaar september zo ver dat je 
de leeftijd van 16 jaar bereikt heb? Dan ben je 
geschikt om mee te gaan. Mocht je ouder zijn 
maar je nog steeds een jongere vinden, ook 
dan ben je meer dan welkom. Neem gerust 
contact met ons op en wij voorzien je van alle 
informatie die je nodig hebt.

Klussen
Mocht u thuis  een keer iemand nodig hebben 
voor een kleine of grote klus, neem dan contact 
op met Gijs Luigjes. In overleg met u zal hij 
zijn best doen om er voor te zorgen dat de 
klus door onze deelnemers wordt geklaard. In 
welke mate u de werkende deelnemers steunt, 
dat laten wij helemaal vrij.

De verhuisploeg van Ria van Haren

Tafel in de hal
Iedere zondag is de tafel in de hal ingericht 
voor Ontmoet Rusizi en de jongerengroep. 
Daar kunt u allerlei informatie vinden, een 
rol Mentos kopen voor de dienst en uw lege 
flessen inleveren. Ook kunt u er terecht met 
uw vragen en opmerkingen. Iedere week zal 
één van de deelnemers de tafel bemannen, 
loop gerust een keer langs.

De oppascentrale
Voor de ouders onder ons met ‘kleine’ kinderen 
is er De Oppascentrale. Mocht u een keer 
omhoog zitten met de oppas, dan kunt u één 
van onze deelnemers inschakelen. Zij zullen 
ervoor zorgen dat u met een gerust hart naar 
een verjaardag of ouderenavond kan gaan. 
Neem hiervoor contact op met Annemarie 
Dorland. Zij zal uw oppas-aanvraag uitzetten 
en zorgen dat er een oppas geregeld wordt. 
Het oppastarief mag u zelf bepalen. Bellen 
of Whatsappen mag naar: 06 - 510 39 434.

Dive2Change
Op 24 december zal voor de 17e keer de 
oudjaarsduik (sinds vorig jaar Dive2Change) 
worden georganiseerd. Een spektakel waarbij 
enkele honderden mensen voor het goede 
doel het koude water van Zeumeren in zullen 
duiken.
Om dit spektakel te doen slagen hopen wij 
op vele manieren hulp te krijgen. Ten eerste 
zoeken wij veel dappere duikers, mensen die 
wel of niet gesponsord het koude water in 
gaan. En natuurlijk hopen wij dat iedereen die 
het water ingaat ook persoonlijke sponsors 
zoekt, zodat het niet alleen kou, maar ook de 
nodige eurootjes voor Red een Kind oplevert. 
Als laatste zoeken we ook bedrijven 
die willen sponsoren. Er zijn diverse 
sponsormogelijkheden (banners, boekwerk 
en shirts bijvoorbeeld). Mocht iemand 
geïnteresseerd zijn, dan horen wij het graag.

Wij hopen jullie allemaal op 24 december te 
mogen zien in zwembroek of badpak, meer 
informatie zal de komende maanden op jullie 
afkomen!


