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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 on-
ze 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 ac-

tiviteiten als  het schrijfcafé , 
handwerken, wandelen en spelle-
tjes. Twee keer per maand is er 
een gezellige buurtmaaltijd. Daar-
naast is er pastorale en diaconale 
aandacht voor buurtbewoners die dit nodig hebben. Vraagstukken rond zinge-
ving krijgen aandacht door de stilteruimte, het   wekelijkse pastoresspreekuur, 
de Bijbelcursus en de interreligieuze gespreksavonden. Ook is Halte 2717 pre-
sent 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 droogte. Honderdduizenden mensen dreigen daardoor hun woon-
streek te moeten verlaten. In samenwerking  met haar Ethiopische kerkelijke 
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 mensen be-
ter voor te bereiden op de klimaatverandering en hen weerbaar te maken te-
gen perioden van grote droogte. De bewoners worden getraind in het zuinig 
omgaan met water. De boeren leren om wateropslagplaatsen te herstellen, on-
dergrondse waterputten aan te leggen en gewassen te verbouwen die tegen 
droogte bestand zijn. 

1 8  m a a r t  2 0 1 8  

Mesirm (Ethiopische rode linzensoep) 
Ingrediënten (4 personen) 
1 grote ui 
½ kilo aardappelen 
½ kilo sperziebonen 
300 gram verse spinazie 
2 teentjes knoflook 
1 ¼ kopje rode linzen 
1 blikje gepelde tomaten 
2 eetlepels (berberé) kruidenmix 
beetje zout 
scheut zonnebloemolie 
1 liter water 
 
Bereiding 
Schil de aardappelen en snij ze in kleine stukken. Punt de sperziebonen en breek ze door-
midden. Snij de spinazie in grove stukken. Hak de knoflookteentjes fijn en snipper de ui. 
Fruit de ui in de zonnebloemolie op een laag vuur. Doe vervolgens de knoflook en kruiden 
erbij. Bak alles  even goed door. Voeg de aardappelen, linzen, het zout en 1 liter water toe. 
Kook alles in 20 minuten op een laag vuur met de deksel op de pan. Af en toe roeren. Voeg 
de tomaten en de boontjes toe. Laat het gerecht nog 15 minuten zachtjes doorkoken. 

Ve r s obe r i ng s t i p  
 

Een week geen alcohol en 

frisdrank. 

Goed voor lichaam en geest. 

Gebed  
 
Wij komen bij U, 
Schepper van hemel en aarde, 
die ons in de rijkdom 
van de schepping 
geeft wat wij nodig hebben. 
 
Wij bidden U dat er 
voldoende geoogst mag worden, 
zodat er voor iedereen genoeg is. 
En dat we leren delen met hen 
bij wie de oogst ontbreekt. 
 
Zegen het werk van onze handen, 
dat ons werk mag dienen 
tot zegen voor alle mensen. 
Zodat er voor ons en 
voor de mensen om ons heen 
een rechtvaardige maatschappij is, 
met voldoende voedsel 
en een veilige plaats voor iedereen. 
 
Amen 


