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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 
Ook dit jaar sparen we voor twee projecten. Het eerste project is Halte 2717, dat 
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 samen-
hang 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 diaconale aandacht voor 
buurtbewoners die dit nodig hebben. Vraagstukken rond zingeving krijgen aan-
dacht door de stilteruimte, het   wekelijkse pastoresspreekuur, de Bijbelcursus en 
de interreligieuze gespreksavonden. Ook is Halte 2717 present bij grote evene-
menten in Buytenwegh. 
 
Het tweede project loopt in Ethiopië 
Door de verandering van het klimaat 
kampen grote delen van dat land met 
langdurige droogte. Honderdduizenden 
mensen dreigen daardoor hun woon-
streek te moeten verlaten. In samen-
werking  met haar Ethiopische kerkelij-
ke partners helpt Kerk in Actie deze 
mensen. Daartoe verleent Kerk in Actie 
niet alleen noodhulp maar probeert ze 
ook via de lokale kerken om de men-
sen beter voor te bereiden op de kli-
maatverandering en hen weerbaar te 
maken tegen perioden van grote 
droogte. De bewoners worden getraind 
in het zuinig omgaan met water. De 
boeren leren om wateropslagplaatsen 
te herstellen, ondergrondse waterput-
ten aan te leggen en gewassen te ver-
bouwen die tegen droogte bestand zijn. 
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Recept voor Alicha 
Ingrediënten (4 personen) 
250 gram tomaten 
200 gram linzen 
6 teentjes knoflook 
stukje gemberwortel 
2 chilipepers 
1 theelepel zout 
1 theelepel zwarte peper 
2 eetlepels citroensap 
Bakolie 
 
Bereiding 
Hak de knoflookteentjes fijn. Ontvel de tomaten en snij ze in kleine stukken. Schil de gem-
berwortel en hak die fijn. Verwijder de zaadjes uit de chilipepers. Verhit de olie in een bak-
pan en bak de knoflooksnippers tot ze lichtbruin kleuren. Voeg de tomaten toe en laat ze 5 
minuten mee sudderen. Doe de linzen erbij en laat die kort mee pruttelen. Roer dan de 
zout, peper, gember, chilipepers en het citroensap er doorheen. Voeg een liter kokendheet 
water toe. Schep alles goed door elkaar en laat het gerecht in 1 uur zachtjes gaarkoken. 

Ve r s obe r i ng s t i p  
 

Ga als je gezondheid dat toe-

laat met de fiets of te voet 

naar de kerk. Goed voor u en 

voor het milieu. 

K l e i n  
 
Een beetje liefde 
kan als een druppel water 
zijn 
die een bloem de kracht geeft 
zich weer op te richten. 
Een beetje liefde 
kan een mens genezen! 
Een mens genezen 
is hem helpen 
de verloren moed terug te 
vinden. 
Meer dan door je mond 
zal de liefde spreken 
door de zachtheid van je han-
den 
de tederheid van je gelaat 


