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Soep voor Hospitaaltje in Gambia
Door de gezamenlijke kerken in Schoorl en Groet is in de vasten tijd een actie georganiseerd
met een thema van soberheid. Dit hield in dat er door diverse mensen soep werd gemaakt en
deze kon op verschillende lokaties in Schoorl en Groet genuttigd worden. Vanouds is die
voorbereidingstijd ook vastentijd. Steeds meer mensen gebruiken deze periode om zich voor
te bereiden op het feest van Pasen. Daarbij hoort bezinning, gebed, inkeer en ook een zekere
soberheid. Daarop inhakend willen de gezamenlijke kerken evenals vorige jaren wekelijks in
40 dagen gezamenlijk een maaltijd nuttigen. Sober, met soep en brood De soep werd samen
met een stukje brood gratis verstrekt. De locaties waren R.K. Parochie H. Joannes de Doper te
Catrijp, de witte huisjes in Groet, het grand café in de Sanderij, Hoogduinen en Dopersduin.
Iedere week op een Andere locatie. Er was wel een voorwaarde aan verbonden. Door de
eucomenische commissie, die het georganiseerd heeft was er aan het thema ook een goed doel
verbonden. De bedoeling was dat men na het nuttigen van de soep een bijdrage in een collecte
zak kon doen en de opbrengst werd aan het einde van de laatste woensdag aan de voorzitter
van Stichting Gambia School Children, Rien van Regteren overhandigd.
De verbazing was zo groot dat de voorzitter er verlegen van werd. De totale opbrengst was €
550,00 contant en nog eens € 450.00 via de bankrekening .1636.71.761 t.n.v. Gambia School
Children. Dit nummer blijft trouwens open voor alle soorten van giften.
Het geld zal gebruikt worden voor het realiseren van een hospitaaltje/eerste hulp post in
Gambia. De grond is reeds in ons bezit, de bouwtekening is gemaakt en ook hebben we de
medewerking van het
ministerie van gezondheid in
Gambia afgelopen januari
ontvangen. Het gebouw en de
inrichting is door de minister
goedgekeurd. Mochten er nog
mensen zijn die ook een
bijdrage willen leveren aan
dit project, dan kunnen ze een
bedrag storten op de eerder
genoemde rekening. Als u uw
adres gegevens via de mail
opgeeft houden wij u op de
hoogte.
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