Een vriendelijk woord hoeft niet veel tijd te kosten,
maar de echo ervan duurt eindeloos.
Moeder Theresa
KERKDIENSTEN
zondag 10 januari 2021
09.30 uur is er geen dienst in de kerk van Ysbrechtum
zondag 17 januari 2021
09.30 uur is er geen dienst in de kerk van Ysbrechtum

BERICHTEN OVER COLLECTES VAN DE DIACONIE
Ook al hebben we geen kerkdiensten op 10 en 17 januari en kunnen we niet collecteren in
de kerk via “het ponkje aan de stok”, maar uw gift kunt u wel storten naar de diaconie,
Ysbrechtum.
Het bankrekeningnummer hiervan is NL36 RABO 0359 5010 01
10-01 Maher India
De helft van de bevolking is kleinschalige boer. Dat valt niet mee om dat te zijn. Behalve de
weersomstandigheden, is er een chronisch watertekort. India mag dan 18% van de
wereldbevolking hebben, ze hebben maar voor 4% beschikking over zoetwater. Het gevolg is
dat op grote schaal grondwater opgepompt wordt. Dat heeft geleid tot “waterstress”. Een
grote grondwaterdaling. Op langere termijn leidt dat zeker tot erosie, waardoor de
vruchtbare grond wegwaait. De regering subsidieert de boeren, maar dat is onvoldoende.
Met moderne technologie kan men zout water geschikt maken tot zoet water. Alleen is
hiervoor geld nodig. Deze MEMSTILL-machine is kostbaar, maar kan 35.000 mensen van zoet
water voorzien. In Nagpur, een dorp dicht bij zee, zouden deze kleine boeren in een
coöperatie deze machine willen aanschaffen. Helpt mee?
Vermeld bij deze gift: Maher
17-01 Ondersteuning Gemeenten
In onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief. Dit gebeurt op allerlei
terreinen: van pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot catechese en van
bestuur tot beheer. Met een divers trainingsaanbod helpt de academie van Kerk in Aktie
zowel professionals als vrijwilligers om hun taak zo goed mogelijk te doen. Met de trainingen
vergroten werkers in de kerk hun kennis, doen ze ideeën op en wisselen ze ervaringen uit. Zo
gaan ze goed toegerust aan de slag.
Vermeld bij deze gift: ondersteuning
DANK EN DANKBAARHEID
Deze twee woorden gelijken veel op elkaar en toch verschillen ze enorm.
Dank wordt snel gezegd bij iets wat je wordt overhandigd zonder dat je er bij
na denkt. Maar bij het woord dankbaarheid, zit diepte, je krijgt er een warm

gevoel bij, het geeft voldoening. En deze woorden kwamen samen bij de activiteiten welke
gehouden werden voor de kerst.
Eerst in de week van 12 tot 20 december werden de creatieve werkstukjes
gemaakt en bezorgd bij gemeenteleden. Daarnaast werd in de week voor
kerst bij elke dorpsbewoner van onze drie dorpen en gemeenteleden in
Sneek en een kerstamandelstaaf gebracht met daaraan bevestigd een
kerstkaart ontworpen door Dieuwke Veldhuizen. Dat dit bijzonder op prijs
werd gesteld mocht blijken uit de vele bedankjes welke we ontvingen. Het
woord “dank u”, “dank u, wat een leuke verrassing “ werd veel gehoord.
Maar om dit allemaal mogelijk te maken hebben we te danken aan een grote groep
vrijwilligers. Zonder hen was dit niet mogelijk geweest.
Wij als diaconie bedenken wel zo iets maar het dan nog uit te voeren was een hele klus. En
dan komt het woord dankbaarheid naar boven. Wat is de diaconie, U vrijwilligers,
ontzettend dankbaar, dat geeft zo’n warm gevoel, zo’n voldoening bij ons. Alleen hadden we
dit niet geklaard.

