Kerstactie Suriname
Kerstvreugde delen maakt dubbel blij

De AMD (Algemeen Maatschappelijke Dienst) van de EBGS
wil de kinderen van in elk geval Kinderhuis Leliëndaal
en meisjesinternaat Rebecca Scheltz net als vorig jaar
graag blij maken met een mooie kerstviering, een feestelijke
maaltijd en als het kan ook een klein kerstcadeautje. Deze
beide instellingen hebben namelijk weinig ruimte in hun
budget om dit zelf te financieren.
In Leliëndaal groeit het kerstgevoel al vanaf de eerste
Adventszondag, zo schreef Zr. Diran ons, en gaandeweg
wordt het hele huis mooi versierd met lichtjes en kerstversiering en zijn de kinderen druk met het instuderen van
liedjes, toneelstukjes en opzegverzen.
Iedereen mag opgeven wat hij/zij graag wil eten, roti, nasi,
tjauwmin of frietjes met daarbij sap of soft (= prik). Een
feestmaal! Dan volgt de kerstviering, die eindigt met een
mooie traditie: staande in een kring houden kinderen en
medewerkers elkaars handen vast en zingen bij kaarslicht
het aloude lied Stille Nacht.
Voor de ouderen van Huize Albertine (105), Wisma
Asih (13), de bejaardenunits (6), gepensioneerden van de
EBGS (76) en voor nog zelfstandig wonende ouderen was er
vorig jaar een mooi kerstfeest in de kerk, met een pro deoconcert van het in Suriname vermaarde orkest Amadeus.
Een echt uitje waar de mensen naar uitkeken. Ook de cliënten van de diaconie (105) waren uitgenodigd. Men genoot.
Iedereen kreeg een kerstpakket met levensmiddelen mee
naar huis, een zeer welkome aanvulling op het veelal karige
inkomen. De 35 bewoners van Huize Francis in Nieuw
Nickerie kregen het pakket thuis uitgereikt. 340 pakketten
vonden zo hun weg naar dankbare ontvangers.
Dit jaar wil de AMD weer op deze wijze kerst vieren met de
ouderen.

Geeft u een kind
of oudere een blijde kerst?
Kerstviering in Kinderhuis Leliëndaal
Kerstviering ouderen in Grote Stadskerk
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PS. U kunt uw persoonlijk geschreven kerstkaart(en) tot eind
oktober (maar hoe eerder hoe beter) in een envelop sturen
naar: ZZg Kerstactie, Zusterplein 20, 3703 CB Zeist. Ze
worden in Suriname toegevoegd aan de kerstpakketten.
Ook die kerstgroet van een onbekende maakt mensen blij.

