Nieuwe acties voor het goede doel dit jaar bij de Waterstaatskerk en de
Thaborkerk.
Afgelopen jaar hebben we actie gevoerd voor de Stichting Leendert Vriel en dit
heeft het mooie bedrag van € 3500 opgeleverd.
Dit jaar hebben we als Protestantse Gemeente Hengelo en de
Thaborgeloofsgemeenschap gekozen voor woongemeenschap de Wonne.
De woongemeenschap leeft vanuit het christelijk geloof én de franciscaanse
spiritualiteit. Vanuit deze inspiratie vangen zij mensen op, die ze voor een tijdje
een thuis-gevoel willen geven. De Wonne in Enschede is gehuisvest in een oud
klooster nabij het muziekcentrum. Het is een vereniging met kerngroep leden die
zich ten doel stelt geld en goed samen te delen. Dit wordt praktisch gerealiseerd
door het tijdelijk opvangen van mensen in probleemsituaties, het runnen van twee
kringloopwinkels en het pogen centrum te zijn voor gebed en bezinning. De Wonne
is geen professionele hulpverleningsinstelling, ze probeert zoveel mogelijk een
groot huisgezin te zijn. Het is een plek waar mensen met veel liefde en warmte
opgevangen worden en bijgestaan in hun vaak moeilijke levensfase. De Wonne is
in beginsel een “doorgangshuis “, na verloop van tijd gaan de gasten weer
zelfstandig hun weg.
De eerste actiedag is op 20 maart van 09.30 tot 12.00 uur. Er zijn dan
weer violen te koop bij de Thaborkerk en op het plein bij de
Waterstaatskerk. Er zijn weer hangers en bakken van 12 violen voor
slechts € 5,00.
Let op! U kunt de violen net als afgelopen jaar i.v.m. de coronacrisis
alleen afhalen, er is helaas geen koffiedrinken.
Meer info middels de zondagsbrieven, voor meer informatie over “De Wonne”: kijk
op de website: www.wonne.nl
U kunt bestellen door gebruik te maken van de intekenlijsten in de hal van de
kerken, of per mail op de onderstaande adressen:
Jet ter Ellen
jet.terellen@kpnmail.nl
Betsy Springer
betsyspr@kpnmail.nl
Corrie van Egmond
cvanegmond@pkn-hengelo.nl
Jack ter Horst
jack@postvoormij.nl

