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Bedankt voor uw meeleven
Wij willen alle mensen hartelijk bedanken die op de één of andere manier de afgelopen
periode een bijdrage geleverd hebben voor de stichting Vrienden van Izvor.
Zonder uw blijvende steun kan het werk van Elles en Erica niet doorgaan.
De banken vermelden om privacy redenen niet meer het adres van de gevers vandaar dat we
niet iedereen persoonlijk kunnen bedanken.
Ontmoeten Elles
U wordt van harte uitgenodigd voor de ochtenddienst op 4 november in de Vredeskerk.
Tijdens deze gezinsdienst hoopt Elles iets te vertellen over haar werk en over de toekomst
plannen.
De dienst heeft als thema :Wie met tranen zaaien, maaien met gejuich.
Na de dienst is er gelegenheid om Elles te ontmoeten.
De Vredeskerk: Heidepad 81 Wezep, aanvang van de dienst 9.30 uur
Acties afgelopen periode
De inzameling van oude metalen op 11 maart was ook dit jaar weer een groot succes. Alle
schenkers en medewerkers van die dag willen wij bedanken.
We hopen deze actie volgend jaar weer te organiseren op 9 maart 2019.
Bewaar en spaar u oude metalen voor het werk van Elles en Erica.
Ook was er dit jaar voor het eerst de paasbrodenactie in samenwerking met bakkerij Schuld.
De actie was een groot succes.
Door dit succes worden de vrienden gestimuleerd om dit in 2019 te herhalen.
In april was er een mooie wandeling in de omgeving van Wezep. Iedereen die meegedaan
heeft heel hartelijk dank. Het mooie geldbedrag wat hiermee is opgehaald is voor het werk
van Elles en Erica.
Old papier
Een aantal keren per jaar wordt er door vrijwilligers oud papier opgehaald in de gemeente
Oldebroek. Verschillende verenigingen doen hier aan mee. Het geld dat hier mee opgehaald
wordt, wordt onder de verschillende verenigingen verdeelt. Ook voor de Vrienden van Izvor
zijn een aantal vrijwilligers die dit jaarlijks doen. Hier zijn wij erg blij mee en dankbaar dat zij
dit willen doen.

Nieuw te starten kinderproject
Zoals u in de nieuwsbrief hebt kunnen lezen zijn de voorbereidingen in volle gang voor het
nieuw te starten kinderproject. Giften zijn van harte welkom op rekening NL64 RABO 0312
8972 35 o.v.v. nieuw te starten kinderproject.
Kerstworkshop
Ook dit jaar wordt er weer een gezellige kerst workshop georganiseerd. Jullie zijn van harte
welkom.
Waar: De Schakel Oranjeboomlaan 27 Wezep een nieuwe plek waar wij erg blij mee zijn.
Op dinsdagavond 18 dec. en woensdag ochtend en middag 19 december.
Voor groen wordt gezorgd. Als u een schaal en snoeischaar mee brengt kunt u aan de slag om
iets moois te maken. Voor koffie of thee met iets lekkers wordt gezorgd.
Aanmelden kan nu reeds bij Nelie Wolfsen tel. 0525-632428 of email:
info@Vriendenvanizvor.nl
Transport-klusweken
In april 2018 vertrokken Lammert Eibrink en Jan van ‘t Hof met een vrachtauto met oplegger
richting Roemenië om weer verschillende goederen bij Elles en Erica te bezorgen. De eerste
groep klussers waren er reeds om o.a.de goederen te helpen lossen en de kinderboerderij weer
gereed te maken voor een intensief gebruik in de zomermaanden. Zij hebben veel werk verzet.
In juni vertrok er een tweede enthousiaste groep naar Roemenië. De foto´s kunt u zien op
onze facebookpagina. Elles schrijft er in het begin van deze brief over.
Het is bijzonder verheugend dat er elk jaar weer mensen zijn die hun tijd voor dit stukje
dienstbetoon
beschikbaar stellen. En zo met de daad de liefde van Jezus doorgeven.
Verzoekje
Mogen wij u vragen om deze nieuwsbrief te kopiëren en aan anderen door te geven?
Onze hulp komt soms uit onverwachte hoek!
Mededeling
Als penningmeester van de stichting Vrienden van Izvor wil ik u vragen bij uw overmaking
uw plaatsnaam te vermelden. Uit het IBAN-nummer kunnen wij niet afleiden waar het
vandaan komt. Voorbeeld is de PKN-kerken. Daar zijn er veel van. Graag willen wij u een
bevestiging sturen dat uw bijdrage ontvangen is. Het mailadres kunnen we meestal wel vinden
op uw website of een telefoonnummer, maar dat is meestal van het Kerkelijk Bureau. Wilt u
ons het IBAN-nummer en plaatsnaam en adres mailen, stuur het dan naar
penningmeester@vriendenvanizvor.nl
Bij voorbaat dank.

Wij wensen u alle goeds toe.
Met vriendelijke groet,
Jaap, Bert, Bert-Jan, Jetske, Lucia, Nelie, Gerhard, Harmke

