
DIACONALE ZONDAG 11 NOVEMBER 
 

Op 11 november is de Diaconale zondag ook dit jaar willen we graag 

weer een leuke loterij organiseren voor het goede doel. 

Maarrrrrrrr daar hebben we hulp bij nodig. We zoeken nog mensen 

jong en oud die het leuk vinden om de loterij voor te bereiden [inkoop 

van prijzen} en te helpen op zondagochtend 11 november. 

 

Het goede doel is dit jaar geld in te zamelen voor een school in 

Roemenië.  

Onze koster Wim en zijn vrouw José van der Gracht bezoeken al sinds enige tijd deze school en de 

gemeenschap er om heen. Wanneer zij met hun camper die kant op gaan nemen ze zoveel mogelijk 

materiaal mee. Maar ook voor de gezinnen stoppen ze van alles in de camper om daar aan de armste 

mensen uit te delen.  

Wim en José hebben contact met een onderwijzeres, Roxy, die intensieve banden heeft met een school 

voor zigeunerkinderen. Vanuit Nederland wordt er ook al heel veel meegenomen aan kleding en 

schoeisel. Wim en José worden daarbij ondersteund door de “Stichting Oost Europa”.   Maar ter plekke 

wordt er ook nog van alles ingekocht. Met name voedsel zoals meel en olie en vervolgens aan de 

armste mensen uitgedeeld. 

Graag willen wij hen daarbij ondersteunen en geld inzamelen zodat zij op hun eerst volgende reis ook 

weer het één en ander ter plekke kunnen aanschaffen voor de allerarmste bevolkingsgroep in 

Roemenië . 

 

Wat kunt u doen? 

 Natuurlijk meedoen met de loterij op 11 november na de viering in de Witte Burcht.  

Tijdens de koffie zullen Wim en José ons dan ook het één en ander vertellen over wat zij zoal 

beleven op hun reizen naar Roemenië.  

 Maar u kunt ook zelf artikelen meenemen op 11 november voor de schoolkinderen. 

In de vorm van:  

schriften,  

kleurpotloden,  

puntenslijpers,  

potloden,  

gum,  

pennen,  

papier,  

kleurboeken,  

knutselspullen,  

haarspeldjes en elastiekjes,  

kammen,  

tandenborstel,  

tandpasta,  

handdoek,  

kleine knuffeltjes,  

of klein speelgoed [waar geen 

batterijen bij nodig zijn]   

enz. enz. 

 
 
 
Wim en José gaan in 2019 weer naar Roemenië en 
zullen dan al deze spullen weer persoonlijk 
wegbrengen. 
 

Komt u ook op 11 november naar de 
viering om 9.30 uur in Den Burg en gaat u 
daarna mee naar de Witte Burcht voor de 
koffie en natuurlijk de loterij. 
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