
Nieuwsbrief Diaconaal  Jongerenproject 

Kalata 
D i a c o n a a l  j o n g e r e n p r o j e c t  2 0 1 9  

Nummer 5 

Juni 2019 

Afgelopen acties: 
Over één maandje gaat de groep al naar Malawi. Ze zijn het hele jaar al hard bezig met allerlei acties en 

ook de laatste tijd is er weer een aantal leuke acties geweest. Hieronder een update over al die acties, de 

opbrengsten kunnen nog wat worden aangepast. Foto’s van alle acties staan op Facebook. 

De SPONSORLOOP bij de Wegwijzer heeft een onwijs mooi en groot bedrag opgeleverd: meer dan 5000 euro!!! 

Iedereen die heeft gelopen, gesponsord of heeft georganiseerd hartstikke bedankt!! 

De jaarlijkse ROMMELMARKT bij de Maranatha: heeft in totaal 15.000 euro opgebracht, een deel van dit mooie 

bedrag is voor ons bestemd.                             

Verder is de BAARDEN EN SNORRENACTIE ook een succes geworden: de 1000 euro is gehaald en de snorren 

en/of baarden van André de Vreede, Manfred Blok, Peter Helmink, Dominee van Beek en Bert-Jan de Keijzer 

moesten eraf! 

De SINAASAPPELACTIE: er zijn 45 kisten van 15 kg sinaasappels verkocht!! Dit heeft voor een opbrengst van 

ongeveer 225 euro gezorgd!  

Bij de SPONSORLOOP bij de Schakel zijn er door alle kinderen 927 rondjes gerend. In totaal heeft dat 1400 euro 

opgebracht!! Ook hier iedereen die heeft gerend, gesponsord of heeft geholpen onwijs bedankt!! 

Het PANNENKOEKENFEEST was ook een ontzettend succes!! Er hebben 78 mensen van onze héérlijke pannen-

koeken kunnen genieten. Daarnaast is er 390 euro opgehaald. Alle pannenkoekenbakkers én eters bedankt! 

En ook de laatste keer AUTOWASSEN is op 1 juni geweest. Bij deze keer auto’s wassen is er 231 euro opge-

haald. In totaal is er 7 keer autowassen geweest. In totaal is er daarmee 1846 euro opgehaald! 

• Van onze groep deed een aantal jongeren examen. We willen Zerina, Emmelieve 
en Noa van harte feliciteren dat ze hun examen gehaald hebben!! 

• Dankpunt: We zijn ontzettend dankbaar dat we ons financiële doel hebben gehaald en dat we zelfs over 
het doel heen zijn.  

• Dankpunt: We zijn ook heel erg dankbaar dat de voorbereidingen in Malawi zo goed lopen (z.o.z.). 

• Gebedspunt: Er zijn nu verkiezingen in Malawi. Dit zorgt tijdelijk voor een gespannen sfeer in het land. 

• Gebedspunt: We willen bidden voor de groep en dat alle voorbereidingen voor Malawi goed mogen 
verlopen.  

WE ZIJN ER! 

Het is opeens ontzettend hard gegaan met de financiën en wij zijn ontzettend blij om te 

kunnen melden dat we het financiële doel hebben gehaald!! Zoals het er nu uitziet komen 

we zelfs iets boven 45000 euro uit. We willen iedereen die heeft meegeholpen, heeft ge-

sponsord of op een andere manier heeft bijgedragen ontzettend bedanken!!! 

We willen vooral de basisscholen De Schakel en De Wegwijzer en de deelnemers van de 

zwemactie in het zonnetje zetten. Van De Schakel hebben groep 4 en 5 met elkaar 927 

rondjes gerend! En van De Wegwijzer willen we ook alle kinderen bedanken die hebben 

meegeholpen! 

Met het bedrag boven de begroting kunnen we bij de vorige twee gebedshuizen ook de 

puntjes op de i zetten.  

Dank- en gebedspunten: 



Voorstellen 
Omdat een groot deel van de groep niet uit de Maranathakerk komt, kent u waarschijnlijk niet alle gezichten 

van de groep Malawi 2019. Daarom gaan we alle leden van de groep aan u voorstellen. Elke Kalata zullen er 

weer nieuwe gezichten voorbij komen. Daarnaast worden alle nieuwe foto’s en voorstelstukjes op Facebook en 

de site toegevoegd. In deze Kalata worden de laatste 3 deelnemers aan u voorgesteld.  

Hoihoi, 

Mijn naam is Marylène Baas (links), ik ben 17 jaar oud 

en woon in Alblasserdam.  

Ik zit in het tweede jaar van Verpleegkunde op het 

Hoornbeeck College in Rotterdam.  

Als bijbaantje werk ik bij het verpleeghuis Salem.  

Ik kijk er heel erg naar uit om met deze groep naar 

Malawi te gaan, het lijkt mij een hele mooie ervaring! 

Groetjess, Marylène  

 

Hoi hoi, Ik ben Cathelijne Pot (midden) en kom uit Alblasserdam. 

1 dag in de week ga ik naar school en werk ik 4 dagen bij Bakkerij Vlot als banketbakker. M’n vrije tijd breng ik 

vooral door met vrienden of ga ik sporten. Winkelen en film kijken doe ik ook graag. 

Deze zomer ga ik ook mee naar Malawi voor 3 weken. Ik heb er heel veel zin in! Helemaal omdat we er al zolang 

mee bezig zijn. Het lijkt me zo’n mooie ervaring en ben heel benieuwd hoe de mensen daar zijn en hoe ze le-

ven. Ik kan niet wachten! 

Hoi, 

Ik ben Sibren van Ek (rechts),  

20 jaar en woon in Nieuw-Lekkerland. Ik studeer 

HBO informatica op de hogeschool rotterdam in het 

derde jaar. Daarnaast werk ik bij GDK Software in 

Papendrecht. Ik ga mee naar Malawi omdat ik 

graag de mensen daar wil helpen, zodat zij het be-

ter krijgen. 

Groetjes Sibren 

Mededeling: 

Huidige situatie gebedshuis 
In de vorige Kalata lieten we u weten dat ze al aan het dak van het nieuwe gebedshuis bezig waren. Het dak zit 

er nu helemaal op!! Verder zijn ze klaar met pleisteren en ook de bedrading is voor een groot deel gedaan. Dus 

de bouwwerkzaamheden zijn al een heel eind! De groep gaat helpen met de afwerkingen van het gebouw, zoals 

helpen met de tuin aanleggen, de vloer afmaken, het gebouw schilderen, voegen en het gebouw helemaal 

klaarmaken voor de feestelijke opening.  

Op de foto links ziet u het gebedshuis van de buitenkant, met het dak erop. Op de foto rechts kunt u zien dat de 

kerkbanken al in het gebouw staan, maar dat er nog hard aan gewerkt wordt. 


