Slaapzakken gevraagd - We hebben er allemaal mee te maken: hoge
energietarieven en we weten niet waar dit zal eindigen. Wat we wel weten is dat we
de komende winter zuinig aan zullen moeten doen met energie en dat geldt dan
voornamelijk voor het gasverbruik. Dat is belangrijk voor ons eigen
DGO-kerkgebouw maar nog belangrijker voor de mensen waar ik graag uw
aandacht voor vraag. Zoals u weet bieden wij via "ons" Innercity Project in
Rotterdam een warme thuishaven voor hen die maatschappelijk aan de onderkant
van de samenleving leven en soms ook ﬁnancieel volkomen aan de grond zitten. Een
kop kofﬁe, een broodje, een kop soep enzovoorts zijn wel de minste basisbehoeften
die we aan hen die dat nodig hebben kunnen aanbieden. Met ﬁnanciële steun van
kerken en vrijwilligers en donateurs kunnen wij op dit moment deze hulp nog
redelijk waarborgen. Maar wat nog zorgelijker is, is dat sommige mensen thuis in de
kou zitten omdat zij zeker hun energierekeningen niet meer kunnen betalen. En
zeker ook diegenen die buitenslapen hebben warmte nodig. Sommige situaties zijn
zeer schrijnend te noemen; we kennen de noden van dichtbij. Vandaar onze vraag:
Heeft u nog slaapzakken over die u niet meer gebruikt of heeft U misschien de
mogelijkheid een of meerdere slaapzakken aan te schaffen en die aan ons te
doneren? Hulp geven in de praktijk aan hen die dit echt nodig hebben is heel Bijbels
en gewoon een noodzaak, zeker op dit moment!
Mocht u in de gelegenheid zijn hier iets aan te kunnen doen dan kunt u ons een
seintje geven, dan komen we ze bij u ophalen! Met hart verwarmde groeten en bij
voorbaat dank voor uw inzet namens vele van onze gasten, Henk en Agni van Deijk,
06 512 722 00, h.vandeijk@ziggo.nl, www.innercityproject.nl
Het Bloemenstuk – “Het Vaderhart van God" Het basisstuk blijft centraal staan het hart, het rode doek en de kleine hartjes opgesteld als kleine parels aan een
parelsnoer, bedoeld om Gods liefde voor te stellen. In de groepjes gaan we steeds
dieper in op onze relatie met God. Waar staan we? Heel dicht bij het Vaderhart van
God of meer op afstand, omdat we onze onafhankelijkheid niet willen opgeven. God
verandert zich niet, hij is constant in zijn liefde voor ons mensen. Het is dus aan ons gaan we dicht bij de zijde van de Vader staan en grijpen we zijn Vaderhand?
Graanproject - U wist al wel dat de tweede teelt van ons ‘doopsgezind graan’
geoogst is. Maar er is méér over te vertellen. Het Red Turkey Wheat mocht groeien
op het land van maatschap de Jong en Pou Voogd. De opbrengst is 9.000 kilo
schoon, opnieuw een heel mooi resultaat! Mede door de droge zomer is het van
bijzonder goede kwaliteit, patisserie waardig. De molenaar heeft het graan gemalen
en de bakker heeft van het meel de eerste broden gebakken. Allemaal op
Goeree-Overﬂakkee! De ‘korte keten’ noemen we dat, ofwel “leven van het land
waarop je woont”. Een manier van omgaan met Gods schepping die past bij de
doperse eenvoud door de eeuwen heen. De prijzen van het Menniste brood en het
meel blijven gelijk aan die van vorig jaar (rond brood €4, stokbrood €2,50, kilozak
tarwebloem en /of volkorenmeel €1,95). Bij diverse kerkelijke activiteiten hopen we
weer broodverkoopmomenten te organiseren, de eerstvolgende keer bij de knapzak
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wandelroute op zaterdag 29 oktober. Het meel is deze winter te koop bij Molen de
Hoop in Ouddorp en tijdens de open ochtenden op dinsdag in het kerkgebouw.
Neem voor tussentijdse (grote) bestellingen of vragen contact op met Annelies
Snijders, 0187 60 17 26.
Mennobaksels groep - Na een mooi eerste seizoen van bakken met het meel van
Red Turkey Wheat, van proeven en ervaringen uitwisselen gevolgd door een lange
zomerpauze, gaat de Mennobaksels groep weer van start! Vorig jaar stond vooral in
het teken van brood, koekjes, koeken en cake. Dit seizoen gaan we van start met
hartige baksels. Elke laatste maandag van de maand komen we bij elkaar in de kerk.
In de kerk is er geen mogelijkheid om te bakken, dat wordt thuis gedaan, waarna u
het zelfgebakken product meeneemt. De eerste keer is maandag 31 oktober om
19.30 u. Welkom als jij/u met ons eigen meel aan de slag wilt gaan! Vooraf
aanmelden is niet nodig, maar kan natuurlijk wel. Voor vragen kunt u terecht bij
Annelies Snijders, 0187 60 17 26.
Uitnodiging! - Dit is een uitnodiging aan alle vrouwen! We zouden het leuk vinden
om met heel veel vrouwen, van alle leeftijden, een kopje koffie of thee te drinken.
Gewoon gezellig bijpraten, uiteraard met iets lekkers erbij. Aanmelden is niet nodig,
maar wel handig zodat we genoeg lekkers hebben voor iedereen. We hopen zoveel
mogelijk vrouwen te zien en spreken.
Wanneer: zaterdag 5 november tussen 10:00 en 12:00 uur.
Waar: op de jeugdzolder.
Jolanda en Denise: 0648820969.
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