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40-dagen project: weer licht zien 
Ook dit jaar sparen we voor twee projecten. Doet u weer mee? 

Het eerste project is Halte 2717 
Dat is gevestigd is in buurthuis Bus 63 aan 
de Busken Huethove in Buytenwegh. Met dit 
initiatief wil onze wijkgemeente samen met 
de (RK) Doortocht de sociale samenhang in 
Buytenwegh versterken. Halte  2717 is op 
vele terreinen actief. Iedere woensdag zorgt  
Halte 2717 voor gastvrije inloop.  Ook zijn 
er dan activiteiten als  het schrijfcafé , 
handwerken, wandelen en spelletjes. Twee 
keer per maand is er een gezellige buurtmaaltijd. Daarnaast is er pastorale en di-
aconale aandacht voor buurtbewoners die dit nodig hebben. Vraagstukken rond 
zingeving krijgen aandacht door de stilteruimte, het   wekelijkse pastoresspreek-
uur, de Bijbelcursus en de interreligieuze gespreksavonden. Ook is Halte 2717 
present bij grote evenementen in Buytenwegh. 
 
Het tweede project loopt in Ethiopië 
Door de verandering van het klimaat kampen 
grote delen van dat land met langdurige droog-
te. Honderdduizenden mensen dreigen daar-
door hun woonstreek te moeten verlaten. In 
samenwerking  met haar Ethiopische kerkelijke 
partners helpt Kerk in Actie deze mensen. 
Daartoe verleent Kerk in Actie niet alleen nood-
hulp (voedselpakketten en schoon drinkwater) 
maar probeert ze ook om de mensen beter 
voor te bereiden op de klimaatverandering en 
zo hun bestaanszekerheid te vergroten. Daar-
om ondersteunt Kerk in Actie de lokale kerken bij het weerbaar maken van de be-
woners tegen perioden van grote droogte. De bewoners worden getraind in het 
zuinig omgaan met water. De boeren leren om wateropslagplaatsen te herstellen, 
ondergrondse waterputten aan te leggen en gewassen te verbouwen die tegen 
droogte bestand zijn. 
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Ethiopisch recept: Rode linzen soep 
Ingrediënten (4 personen) 
1 grote ui 
½ kilo aardappelen 
1 ¼ kopje rode linzen 
1 blikje gepelde tomaten 
½ kilo sperziebonen 
300 gram verse spinazie 
2 teentjes knoflook 
1 theelepel zout 
3 theelepels kruidenmix 
scheutje zonnebloemolie 
1 liter water 
 
Bereiding 
Snij de aardappelen kleine stukjes. Snipper de ui en hak de knoflook fijn. Breek de boontjes 
doormidden. Fruit de uiensnippers in de zonnebloemolie. Voeg de knoflook en kruiden toe. 
Bak alles nog even goed door. Doe het water, de aardappelen, de linzen en het zout erbij. 
Kook alles in 20 minuten op laag vuur met deksel op de pan, af en toe roeren. Voeg dan de 
tomaten en de boontjes toe. Kook alles nog 15 minuten. Doe de spinazie erbij en laat die 
nog een paar minuten meekoken. 

Ve r s obe r i ng s t i p  
 

Deel regelmatig een 

compliment uit. 

Heme l s e  handen  
 

Heer, 
zend ons 

als de handen 
van de hemel 

die zich vouwen 
rond de aarde 

Om harten 
te verwarmen 

waar de kilte toeslaat. 
Om handen te vullen 
van wie beroofd zijn. 

Om tranen af te wissen 
die blijven stromen. 
Zelfs om te spreken 

waar iedereen zwijgt 
en niet ziet. 

Laten wij ons 
geroepen weten 

om van elkaar 
gediend te zijn. 

Wat een hand vol brood 
al niet kan doen… 

 
Naar een tekst van 

Sytze de Vries 




