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Delta voor Indonesië 
Met veel plezier kijken we terug op de nasi-actie. In getallen: 9 kokkinnen hebben 
gezamenlijk 60 porties nasi van 450 gram gekookt. Alle porties zijn verkocht, waarbij de 
opbrengst inclusief giften € 417  is. 
Een geweldig mooie opbrengst. Veel dank voor het koken, kopen en sponsoren! 
 
 
 
40-dagentijd 
In de 40-dagentijd bent u gewend een spaardoosje te ontvangen om mee te doen aan : 
“jezelf iets ontzeggen ten gunste van diegenen die in tekorten leven”. Dit jaar is dat niet 
gelukt, want de spaardoosjes waren op bij kerk-in actie.  
Toch kunt u natuurlijk nog steeds meedoen door zelf gedurende de 40-dagentijd geld te 
verzamelen.  U kunt dit met Pasen overmaken op ons rekeningnummer óf in een envelop 
inleveren in de portaalbus. Graag met vermelding “SPAARDOOSJE”. 
 
Uit liefde gemaakt/gegeven! 
Op zondag 19 maart brengen we het nationale project van Kerk in Actie onder uw 
aandacht.  
Deze is: “Omzien naar gevangenen”, waarbij de helpende hand wordt geboden aan (ex) 
gevangenen en tbs-patiënten om te werken naar herstel en terugkeer in de 
maatschappij.  
Gerechtigheid kent volgens ons 2 kanten: straf én het krijgen van een nieuwe kans. Daar 
geloven we in! 
Inmiddels zijn de paasgroetkaarten volop in de verkoop om deze mensen ook via een 
kaartje een hart onder de riem te steken. (op zondag 5 maart laatste kans!) 
Na de kerkdienst van 19 maart organiseren we een “markt” waarbij de opbrengst naar 
dit project gaat. 
Wat is de bedoeling? U maakt of geeft iets uit liefde: vb een zelfgebakken cake, een 
bloemstukje, zelfgemaakte oorbellen, een mooie foto, zelfgemaakte kaarten enz. Of u 
koopt iets of geeft iets uit uw voorraadkast.  
U doet dit in de mand van de ZWO in hal van de kerk,  levert dit af bij iemand van de 
ZWO commissie of neemt het 19 maart mee naar de Brug vóór de dienst. 
Wij gaan dit uitstallen in onze ´marktkraam” waarbij u welkom bent na de dienst om te 
komen winkelen. 
Tevens is er zelfgebakken cake bij de koffie voor € 1, wat ook naar dit doel gaat. 
 
Groene tips van de maand    
-Paasdecoraties  over?  lever deze bij ons in!  we willen volgend jaar graag weer 
paasstukjes maken. ( evt in te leveren op inleverdag rommelmarktspullen) 
-Bestel bij gemeente Goes een regenton met korting! Kijk op www.Goes.nl/regen    voor 
o.a. kosten en afmetingen. 
 
Namens de ZWO-commissie,  
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