Vanuit het Breicafé Johanneskerk
Het Breicafé bestaat inmiddels een half jaar. We begonnen in oktober vorig jaar om 1 x per maand
op woensdagmiddag bij elkaar te komen, maar inmiddels is dat 2 x per maand geworden. De
deelnemers vinden het prettig om elkaar wat vaker te treffen. En moet je een keer verstek laten
gaan, dan is de tussenliggende tijd niet zo lang. Elke keer komen er tussen de 10 en 18 vrouwen, tas
met brei- of haakwerk mee en vaak ook een tas vol breiwerk wat thuis intussen gemaakt is. Er komen
vrouwen vanuit onze kerkgemeenschap maar ook van daarbuiten, fijn om elkaar zo te ontmoeten.
We komen samen in de hal, dan is ook voor nieuwelingen goed zichtbaar dat we er zijn en wij zien
wat er buiten gebeurt, ook soms handig.
Het is altijd een gezellig treffen: bij een kop koffie of thee met wat lekkers delen we alle verhalen van
ons leven: dat kunnen alledaagse dingen zijn, maar soms worden er ook ontroerende, verdrietige of
zorgelijke dingen gedeeld. Er wordt ook altijd heel veel gelachen, en hard gewerkt, dat is duidelijk!
De uurtjes zijn zo om hebben we ontdekt.
We werken met veel enthousiasme aan het doel: Syrische kinderen in vluchtelingen in Iran.
In dat land verblijven miljoenen vluchtelingen uit Syrie, soms al jaren. Deels geregistreerde maar
vaak ook in feite naamloos. De kampen zijn vol en er zijn weinig voorzieningen.
Extra warme kleertjes, mutsen, sokken, dekentjes zijn dus van harte welkom.
Af en toe krijgen we bericht vanuit het Strickcafé Aachen: ook daar wordt (wekelijks) hard gewerkt,
de contacten met de vluchtelingen worden onderhouden door Amnesty Aachen.
In Februari j.l. hebben we 6 grote tassen vol brei-en haakwerk naar Aachen gebracht, dat is inmiddels
naar de Romakinderen in Bulgarije gebracht. Vanuit onze gemeente konden we, na een inzameling
na de zondagse
viering, ook nog €
80,- overhandigen
als bijdrage in de
transportkosten.
Onze
betrokkenheid
wordt in Aachen
zeer gewaardeerd.
Het is een erg
leuke en zinvolle
manier om zo,
Euregionaal,
samen aan
diaconale
projecten te
werken.
Er kunnen zeker
e
nog meer mensen “aanhaken”: u bent welkom elke eerste en elke 3 woensdag van de maand, vanaf
14.00 u. En heeft u misschien nog garens liggen: die kunnen we goed gebruiken, als u belt komen we
ze halen.
Van harte welkom!
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