Van de Diaconie
Zondag 28 februari 2021 willen we collecteren voor
World Servants!!

Wat een geweldige plek om een basisschool te bouwen toch, maar het is wel ver weg namelijk in
Rwanda in de plaats Gahengeri. Daar heeft u natuurlijk nog nooit van gehoord en dat is niet zo
vreemd.
Echter gaan er verschillende jongeren uit Rijnsburg hier komende zomer mogelijk naar toe om te
helpen bij het bouwen van verschillende klaslokalen. Via World Servants hopen ze daar te gaan helpen (met de lokale bewoners) om alle kinderen een plek in een klas te geven. De jongeren zijn
dienstbaar bezig, dat is duidelijk en het leert hen om respectvol te gaan kijken naar andere culturen
en de manier waarop mensen daar met elkaar omgaan. Zo anders dan bij ons noorderlingen. Anders
en op sommige terreinen beter.
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Waarom gaan we dit als Diaconie onder uw aandacht brengen?
Het heeft ook effect op onze gemeente, zoals uit onderstaande opmerkingen blijkt als samenvatting
van een onderzoek onder verschillende gemeenten:
•
•
•
•
•
•
•

De jongeren uit de gemeente komen in beweging o.a. doordat ze acties moeten houden om
het totaalbedrag van 67.000 euro bijeen moeten brengen.
Dat het de jongeren vormt tot een meelevend gemeentelid.
Het de relatie tussen jongeren onderling versterkt.
De verbinding tussen jongeren en hun kerk wordt versterkt.
Dat Diaconaat vorm krijgt en hanteerbaar wordt voor jongeren.
Het traject nieuwe energie geeft aan de gemeente zelf.
Lokale kerken onderling verbonden worden.

Reden genoeg om onze jongeren te helpen denken wij.
U kunt uw gift storten op de rekening van de Diaconie of World Servants,
onder vermelding van Collecte World Servants project 2021.
Diaconie NL 37 RABO 0373 7276 82
of
World Servants Rijnsburg NL 11 INGB 0003 8818 59
Namens de Diaconie en de kinderen uit Gahengeri hartelijk bedankt voor uw steun.
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