Actie voor onze kringloop
Van het Deputaatschap voor Israël hoorden we van het enorm
goede plan om u en jullie als bezoeksters van de vrouwenochtend
in te schakelen bij het verzamelen van kleding voor onze kringloop.
Wat een verrassing!
Goede, schone kleding kan op de vrouwenochtend in de kerk van
Geldermalsen afgeleverd worden. Wat fijn dat de
vrouwenvereniging en de koster zo spontaan hun hulp hierbij
toezegden! Hartelijk dank!
Ik heb gelijk maar aangegeven dat we ook heel goed sieraden kunnen gebruiken. Allerlei
‘bling-bling’, het geeft niet wat. Rosa verkoopt die in Balalaika.
En dan nog een heel speciaal verzoek van mij. Ik zou heel graag borduurpakketten hebben
voor de mensen hier. Hele pakketten, die u of jullie thuis hebben liggen, of waar al iemand
aan begonnen is. Of borduurstramien met een voorstelling erop. Dat is hier bijna niet te
koop. Misschien ergens in Jeruzalem, maar niet bij ons.
Yad Nechama (een troostende hand) loopt erg goed. Veel mensen weten de winkel te
vinden. Ook allerlei nieuwe immigranten, zoals de Bnei Manashe (kinderen van Manasse) uit
India. Niet ver van de winkel is hun taalschool en vaak komen ze na afloop van de lessen in
optocht naar de winkel, om even te neuzen tussen de kleren. Daarna drinken ze koffie in
onze koffieshop Balalaika.
Nu krijgt Nof haGalil, waar wij wonen, op dit moment veel vluchtelingen uit Oekraïne. De
burgemeester heeft de deuren wijd opengezet voor hen. Nof haGalil is een groeigemeente
en er zijn zoveel mensen die Russisch of Oekraïens spreken en ze kunnen helpen.
We willen nu een flyer maken die we bij de hotels en andere opvangplaatsen kunnen
afgeven. We zijn niet van plan om dozen kleding daar te brengen. Het is veel beter als de
mensen de weg naar Balalaika en Yad Nechama weten te vinden.
Ook voor vrouwen uit Oekraïne zouden de borduurpakketten heel fijn zijn, om zodoende
wat afleiding te hebben.
Ik hoop dat er veel binnenkomt, niet alleen om hen met de daad te troosten, want de echte
troost komt niet van onze hand, maar van de hand van de Heere!
Het is jammer dat ik zelf niet aanwezig kan zijn bij de vrouwenochtend. Maar vanuit Israël
hoop ik wel mee te kijken! Ik wens een ieder een heel goede en gezegende ochtend.
Hartelijke groet,
Marita

