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Groene kerk  
Zoals u ongetwijfeld zult weten zijn we als Nicolauskerk Wolphaartsdijk aangesloten bij het 
platform Groenekerken.nl. Samen met allerlei moskeeën, kloosters en kerken vanuit allerlei 
gezindten  willen we stappen zetten  voor duurzaamheid en zorg voor milieu en schepping. 
Het is eigenlijk geen keuze maar iets heel vanzelfsprekends wat we om ons heen al veel zien 
gebeuren in allerlei initiatieven die ook onze dorpen al worden ondernomen. 
Een aantal medebewoners zijn namelijk aan het peilen of er behoefte bestaat in onze dorpen 
voor een zogenaamde deelauto voor gemeenschappelijk gebruik. Naast zuinig voor het 
milieu kan dit ook een financieel voordeel voor u betekenen en kan het voor velen de mobiliteit 
vergroten. 
Mocht u interesse hiervoor hebben dan kunt u dit aangeven bij de ZWO commissie! 
We zijn dus als commissie al begonnen maar willen de start als gemeente een feestelijk tintje 
geven. Binnenkort hoort u hier meer van! 
 
 
 
 
Pakistan 
 
De eerste actie voor de Pakistaanse projecten in 2019 heeft precies €10,- opgebracht. De 
zelfgebakken cake vond bij het koffiedrinken gretig aftrek! Hartelijk dank! 
Voor het komende jaar staan er allerlei acties op de agenda. Ook een 2e ontmoeting met 
gemeenteleden van de Pakistaanse Urdu gemeente uit Rotterdam. Allerlei mooie plannen met 
fijne ontmoetingen dus! 
 
40-Dagentijd 
 
Bij dit kerkblad treft u voor de 40-dagentijd het bekende spaardoosje aan. Vouw hem in elkaar 
en geef hem een zichtbare plaats op tafel. Geeft u in deze “vastentijd” dat wat u over houdt aan 
uw naaste? De opbrengst hiervan is ook voor een project in Pakistan welke Kerk in Actie heeft 
uitgezocht voor de 40-dagen tijd: OTS. ( theologisch- en bijbelonderwijs) Dat is 1 van de drie 
projecten die wij momenteel ook ondersteunen! Van harte aan uw aandacht aanbevolen… 
(Mocht u het kerkblad digitaal ontvangen? Voor u staan spaardoosjes in de kerk klaar!) 
Heeft u de vastenkaarten al gezien? Neem er gerust 1 mee vanuit de hal van de kerk. 
 
De paasgroetkaarten voor gevangenen kunt u 31 maart na de dienst kopen.  
In de dienst op 31 maart staan 2 binnenlandse projecten van Kerk in Actie voor de 40-dagentijd 
centraal. De collecte en natuurlijk een jaarlijkse actie komen ten goede aan :- re-integratie-
project voor ex gedetineerden en een project waarbij het Paasverhaal wordt gebracht in de 
belevingssfeer van jongeren door de Protestantse kerk. Verdere informatie hierover volgt. 
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