NIEUWSBRIEF
PROTESTANTSE GEMEENTE
ROZENDAAL

NOVEMBER 2021 (supplement)

U ontving onlangs een exemplaar van onze Nieuwsbrief voor november. Omdat ik eerder
rondzond dan de vermelde sluitingsdatum voor de kopij, kwamen er twee berichten bij mij
binnen die nog moeten worden rondgestuurd. Beide berichten zijn zéér de moeite waard
van uw aandacht, dus ik hoop dat u ze met aandacht zult lezen en mogelijk erop zult
reageren.
Mijn verontschuldigingen voor de onhandigheid.
Met vriendelijke groet,
ds. Frans Ort

AMNESTY INTERNATIONAL WRITE FOR RIGHTS
WriteForRights is een wereldwijde schrijfactie waarbij er massaal voor tien mensen
geschreven wordt. Er wordt gevraagd om vrijheid en gerechtigheid voor
gewetensgevangenen, mensen die opkwamen voor mensenrechten. Door de massale
stroom aan brieven en kaarten, kan er meer druk gezet worden op autoriteiten om over te
gaan tot vrijlating, bescherming of andere verbeteringen.
Vorig jaar hebben we de jaarlijkse WriteForRights schrijfactie in verband met Corona
moeten aanpassen. We hebben de schrijfpakketjes bij mensen thuisgebracht. Dat was een
groot succes!
Wij willen het dit jaar weer zo organiseren.
Iedereen die in Velp of Rozendaal woont en zich via agneskwant@gmail.com of 026-3620443
opgeeft krijgt een eigen schrijfpakketje thuisbezorgd. Graag aanmelden met naam, adres,
emailadres en telefoonnummer.

Ieder pakketje bevat een envelop met informatie, tien voorbeeldbrieven, tien blanco
kaarten, een schrijfblokje, een pen en een A4–raamposter. U bent niet verplicht ook alle tien
de brieven of kaarten te schrijven.
Opgeven tot uiterlijk 10 november. Pakketjes worden door ons bij u thuisbezorgd. Graag
ontvangen wij ze weer terug voor 12 december. Wij zorgen voor het verzenden naar de
diverse regeringen. Hoe meer brieven, hoe meer effect, dus deel deze actie gerust.
Woont u niet in Velp of Rozendaal, kijk dan vanaf 10 november op de site van Amnesty voor
een schrijfactie bij u in de buurt.
We schrijven voor: https://www.amnesty.nl/organiseren/voor-wie-we-schrijven
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Wij zijn zeer verheugd dat wij op Zaterdag 20 november 2021 de benefiet-film voor ons
diaconieproject in Zuid Afrika te kunnen vertonen in de Grote Kerk van Velp.
Het betreft een uitvoering van de beroemde opera van Mozart: “Cosi fan Tute”, een
meer dan drie uur durende film.
De aanvang is om 13.30.
Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.

Opbrengst geheel ten bate van de Stichting waarvoor we acytievoeren.
Deze stichting verzorgt 1200 broodmaaltijden per dag en draagt zorg voor 3 kleine
weeshuizen in enkele townships in Stellenbosch in Zuid-Afrika

Entree 22,50 euro per persoon inclusief een hapje en een drankje
Reservering door betaling vooraf op rekening van
NL RABO 0106760629 ten name van Stichting SOS-Kayamandi
Steun onze kinderen en geniet tegelijkertijd van deze heerlijke opera!

Let op: bij het entree vragen wij naar uw QR-code of inentingsboekje of geldig testbewijs!

3

OPBRENGST BENEFIET-FILM VAN 20 okt. j.l. VOOR ONS PROJECT
De benefiet-film over het leven van Nelson Mandela in de serre van Rozendaal was
goed bezocht.
Deze middag heeft 250 euro opgebracht en 110 euro door overmakingen voor de film, totaal
360 euro.
Een mooi bedrag, voor herhaling vatbaar, maar dan met een andere film over Zuid-Afrika.
KIK, bedankt voor jullie medewerking.
Namens de werkgroep,
Wil Both
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