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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 
Halte 2717 is gevestigd in buurthuis Bus 63 
aan de Busken Huethove in Buytenwegh. 
Met dit initiatief wil onze wijkgemeente sa-
men met de (RK) Doortocht de sociale sa-
menhang 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 spel-
letjes. Twee keer per maand is er een gezel-
lige buurtmaaltijd. Daarnaast is er pastorale 
en diaconale aandacht voor buurtbewoners die dit nodig hebben. Vraagstukken 
rond zingeving krijgen aandacht door de stilteruimte, het   wekelijkse pasto-
resspreekuur, de Bijbelcursus en de interreligieuze gespreksavonden. Ook is Halte 
2717 present bij grote evenementen in Buytenwegh. Zie voor meer informatie de 
website www.halte2717.nl. 
 
Het tweede project loopt in Ethiopië 
Door de verandering van het klimaat kam-
pen grote delen van dat land met langduri-
ge droogte. Honderdduizenden mensen 
dreigen daardoor hun woonstreek te moe-
ten verlaten. In samenwerking  met haar 
Ethiopische kerkelijke partners helpt Kerk 
in Actie deze mensen. Daartoe verleent 
Kerk in Actie niet alleen noodhulp 
(voedselpakketten en schoon drinkwater) 
maar probeert ze ook om de mensen beter 
voor te bereiden op de klimaatverandering 
en zo hun bestaanszekerheid te vergroten. Daarom ondersteunt Kerk in Actie de 
lokale kerken bij het weerbaar maken van de bewoners tegen perioden van grote 
droogte. De bewoners worden getraind in het zuinig omgaan met water. De boe-
ren leren om wateropslagplaatsen te herstellen, ondergrondse waterputten aan te 
leggen en gewassen te verbouwen die tegen droogte bestand zijn. Zie voor meer 
informatie de website www.kerkinactie.nl/projecten/acute-hongersnood-
tegengaan-in-ethiopie. 
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Voorgerecht: bietensalade 
Ingrediënten (3 personen) 
500 gram rode bieten (gegaard) 
75 gram veldsla 
handjevol walnoten 
1 appel 
50 gram feta 
scheutje olijfolie 
1 eetlepel citroensap 
beetje tijm, peper en zout 
 
Bereiding 
Meng de olie met het citroensap, de tijm, peper en zout tot een dressing. Spreid de sla over 
de bodem van een schaal. Snijd de bieten in partjes en leg die op de salade. Snij de appel in 
dunne plakjes en verdeel die over de salade. Snij de feta in kleine stukjes. Strooi de feta-
stukjes en de walnoten over de salade. Giet de dressing eroverheen. 

Ve r s obe r i ng s t i p  
 

Laat anderen delen in je 

overvloed. 

Gebed  
 
Menslievend God, wat is het 
goed om te weten dat U al-
tijd bij ons bent. 
Help ons om er te zijn voor 
anderen. 
Vooral voor de mensen waar-
in U zich het meest herkent: 
de hongerigen en dorstigen, 
de vreemdelingen en 
armoedzaaiers, 
de zieken en gevangenen - 
mensen die wij nodig hebben 
om mens te kunnen zijn. 
Want zo bent U er altijd voor 
alle mensen, 
en zo is de hemel soms, even 
op aarde. 


