
 
 
 
 
Projectbeschrijving  :  Kaartengroep  Hengelo Breed 
 
  
De Diaconie heeft in 2009 het project Interactief van Kerk in Actie opgezet met als doel geld 
bijeen te brengen om "Onderwijs aan werkende meisjes", die in India in steengroeven leven 
mogelijk te maken. Bij aanvang van het project is de Kaartengroep Hengelo-Breed opgericht. 
In deze groep zaten vrijwilligers uit de 3 wijkgemeentes, die enthousiast meegewerkt hebben 
door het maken van kaarten voor de verkoop. Ook werd het bloemschikken verzorgd op de  
Kerstmarkten, die door Interactief georganiseerd werden tijdens de looptijd van het project, 
dat in 2012 afgerond is. Er zijn in die periode ontzettend veel kaarten gemaakt en verkocht. 
  
Dat samen-kaarten-maken een sterke bindende factor was geworden, blijkt wel uit het feit 
dat deze groep mensen -komend uit alle 3 de wijkgemeentes- is blijven bestaan en nog 
steeds bij elkaar komt. De ontmoetingen op elke eerste dinsdagmiddag van de maand 
voelen als een knipoog naar de toekomst als we straks één gemeente zijn! 

 
De kaartenmolens, die in onze PKN-kerken staan worden iedere keer 
voorzien van nieuwe kaarten. Er is volop keuze voor elke gelegenheid. 
De groep ontvangt graag allerlei soorten wenskaarten voor hergebruik bij 
het maken van nieuwe kaarten. Elk jaar zijn er ook zonnebloemkaarten 
met nieuwe zaden te koop voor een zonnige pittige zomer. Voor een klein 
bedrag zijn er  mooie kaarten verkrijgbaar. 
Een groet sturen naar je medemens doet die mens zó goed : Een klein 
gebaar geeft een warm gevoel.  
 
Naast het maken van kaarten worden er jaarlijks rondom de Kerst-Inn in 
de Bethelkerk door een veel grotere groep enthousiaste vrijwilligers 
Kerst(bloem)stukken gemaakt en verkocht. 
 

De opbrengsten van genoemde activiteiten gaan naar de Stichting Kleine Kracht. Deze 
Hengelose stichting trekt zich het lot aan van de arme mensen en kinderen in Roemeens 
Moldavië.  
 
Twee jaar geleden zijn er voor een diaconale actie in de 40dagentijd kaarten gemaakt voor   
thuis- en daklozen. Gemeenteleden kochten een kaart voor € 1,-  en deze werden per post 
verstuurd naar Kerk in Actie, die voor verspreiding onder de dak- en thuislozen zorgde. 
De opbrengst daarvan ging -na aftrek van wat kosten- ook naar Kleine Kracht. 
 
Samen kerk zijn! 
Er ontstaat zo een netwerk van activiteiten en zijn er gesprekken over wat er samen gedaan 
kan worden. Voor nieuwe ideeën staan we open,  bijv. kleine presentjes maken ed. 
Hand-  en spandiensten voor het sorteren, het vullen van onze kaartenmolens in de kerken 
en bij andere verkooppunten zijn zeer welkom! 
 
In Binding en op de website van de PKN-kerk Hengelo www.pkn-hengelo.nl is regelmatig  
over de activiteiten van de Kaartengroep Hengelo-Breed te lezen. 
 
De ontmoeting staat centraal en wie interesse heeft kan aansluiten. Van harte welkom! 
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