Hallo!
Leuk dat u even een kijkje neemt op de website van Mir-Wam. Misschien heeft u onze folder net
doorgelezen of heeft u via een andere weg over ons gehoord.
Sinds juni 2014 zijn we als werkgroep Terneuzen actief om ons steentje bij te dragen in de stichting
Mir-Wam. Maar waar zijn we dan actief in?
We hebben een inzamelpunt voor uw overtollige kleding. HeNieeft u kleding die te klein is of die niet
meer gedragen wordt? Breng het dan naar familie van Wijck in de Lovenpolderstraat 17 in Hoek! Hier
wordt de kleding gesorteerd en uitgezocht waarna het naar Oost-Europa gebracht kan worden. Ook
zijn uiteraard andere goederen van harte welkom. Neem hier voor even contact op met Rinus
Waverijn 0115-441998
We hebben ondertussen al wat kleding ontvangen! Hartelijk dank hiervoor!
We hopen uiteraard dat er nog een heleboel kleding gebracht gaat worden. Maar om deze te
sorteren en uit te zoeken zijn we nog op zoek naar enkele vrijwilligers die ons geregeld willen komen
helpen hiermee. Heeft u nog een ochtend of een avond tijd? Laat het ons weten door te bellen naar
familie van Wijck. 0115-441214/0681306184
Op dit moment wordt er in de niet geregistreerde baptisten gemeente van Zjitomir een kerk
gebouwd. Vanuit de gemeente kwam er een oproep voor vloer en wandtegels. Na wat zoeken en
rondvragen heeft Bouwbedrijf de Hoop ons aan tegels kunnen helpen waar we erg blij en dankbaar
voor zijn. Deze hopen met de eerstvolgende transport naar Zjitomir mee te gaan.

Nog even een actueel puntje. Het
mandarijnen seizoen komt er weer
aan! Vooral in november zijn deze
van de beste kwaliteit. Daarom willen
we in de laatste 2 weken van
november een mandarijnen actie
houden. Meer informatie hierover
volgt spoedig hier op de website en in
het kerkblad Gomarus.

Een vriendelijke groet vanuit Terneuzen,
Jaap van Wijck
Rinus Waverijn
Willem Huige
Anne-Marije van Wijck

