Uw eigen verjaardag in het teken van deze zondagschool voor dumpkinderen? Vraag per mail of telefonisch de feestelijke verjaardags-presentatie aan.
website.
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Bijbelverhalen op de vuilstort
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Zusters en broeders,
De kerk is ‘jarig’
Met Pinksteren viert de kerk haar ‘verjaardag’. Handelingen 2 vertelt over het Pinksterfeest.
Vanzelfsprekend is er lekker eten en wordt er tot laat in de avond Tora gestudeerd. Dat hadden de
leerlingen onder leiding van Jezus ook zo vaak gedaan. De vonken spatten er opnieuw vanaf.
Mensen komen kijken en ervaren inspiratie over taalgrenzen heen. Sommigen houden het voor
een drankgelag, maar Petrus gaat ‘nuchter’ door met uitleg van het boek Joël, waar sprake is van
visioenen en van jonge mensen die getuigen. Natuurlijk brengt Petrus het gesprek op Jezus de
Nazoreeër. Wel drieduizend zielen laten zich dopen; de eerste gemeente is ‘geboren’.
Tot leven brengen van bijbelverhalen, daar komt het ook vandaag op aan
In Honduras ‘wonen’ er kinderen op de vuilstort. De doopsgezinden in de havenstad La Ceiba
startten een zondagschoolproject op de vuilstort. Het benodigde geld kwam vooral uit de USA.
De zondagschool wordt gerund door de studente Maureen Velasquez. Samen met een stel
vriendinnen vertelt ze zondags bijbelverhalen in een barak op de stortplaats. Met weinig middelen
doen ze aan verwerking en zorgen ze voor een eenvoudige maaltijd. Spelenderwijs oefenen ze
met de kinderen lezen, schrijven en rekenen. ‘s Woensdags trekt Maureen op met tienermeisjes
van de dump en probeert dan andere wegen te wijzen dan die van een vroege zwangerschap en
leven op de dump. Drie kinderen kreeg Maureen naar secundair onderwijs. Maar eind 2013 stopte
de steun vanuit de USA. De Doopsgezinde Zending houdt, samen met de gemeente BussumNaarden, het project nu financieel in de lucht.
Verjaardagscadeaus voor de dumpkinderen van La Ceiba
Een broeder uit Naarden gaf aan eigenlijk ‘alles wel zo’n beetje te hebben’ en vroeg z’n
verjaardagsgasten een eventueel verjaarscadeau te willen bestemmen voor Maureens project. Een
idee ook voor u? Een feestelijke presentatie voor tussen uw taarten sturen we u graag toe.
Wat is ons doel?
Veiligstellen van Maureen’s project tot einde 2015 vergt nog ca €6000 euro. Met uw steun lukt
dat zeker. Want Maureen en haar dumpkinderen laten we toch niet in de steek?
Hoe kunt u helpen?
Uw financiële bijdrage ontvangen we, bij voorkeur via e-bankieren, graag op bankrekening
545424976 t.n.v. de Doopsgezinde Zending.
Voor uw steun danken we u hartelijk, met broederlijke groet,
Chris Maas
voorzitter Doopsgezinde Zending
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