Januari 2022
Aan de gemeenteleden en kerkenraad van de PKN kerk in Eethen en Drongelen,
Het is inmiddels 3 en een half jaar geleden, dat wij in gesprek raakten met uw gemeente lid Janneke
Rochat. Zij vertelde dat uw kerk op zoek was naar een mooi zendingsproject voor de periode van 2
jaar. Aangezien wij op dat moment een zendingsreis naar Sri Lanka aan het voorbereiden waren,
konden wij haar toezeggen, dat we onze ogen en oren wijd open zouden houden gedurende deze
reis, om erachter te komen, wat hierin passend zou zijn voor jullie gemeente.
En zo gebeurde het dat wij in augustus van 2018 terug kwamen met 3 verschillende voorstellen,
waarvan er eentje unaniem door de toenmalige zendingscommissie gekozen werd.
Dit betrof de grote doven en blinden school in Banderawelle. Pastor Wasan, die in de buurt van deze
school woont en werkt zou vanaf dit moment onze contactpersoon worden. En wat heeft hij dat
goed gedaan! Niets was hem ooit te veel. De lijntjes bleven kort en dat maakte, dat het project heel
persoonlijk en vanuit het hart gedaan kon worden, gedurende de gehele periode van inmiddels 3 en
een half jaar intensieve samenwerking. Niemand van ons had namelijk, bij de start van het project
kunnen vermoeden, dat we in een wereldwijde pandemie terecht zouden komen.
Ook de doven en blindenschool werd hard getroffen hierdoor. De kinderen zijn meerdere malen
weggestuurd, terwijl heel veel van deze kinderen een zeer onveilige thuis situatie hebben, waar
niemand naar hen omkijkt. Er zijn vele hulpvragen vanuit pastor Wasan, via ons naar jullie gemeente
gezonden, We hebben nooit een keer op een gesloten deur hoeven te kloppen. Aan elk verzoek werd
ruimschoots voldaan door ruimhartige gevers.
Tot slot willen we nog graag alle verzoeken, waaraan de afgelopen 3 en een half jaar voldaan is op
een rijtje zetten:
-Tafeltjes en stoelen,
-Matrassen voor alle 120 bedden.
-Voor € 2600,= aan voedselpakketten.
-Reparatie waterleiding.
-2 waterbassins om de kinderen in te wassen.
-Beveiliging camera’s, om de kinderen te beschermen tegen indringers.
-Zeep, damesverband, scheer benodigdheden, toiletpapier, w.c. borstels, keukenbenodigdheden,
dweilen enz.
-Algemene kosten dovenschool.
-Computer benodigdheden.
-Tablet voor een doof en half blind meisje, wat gaat studeren.

-En last, but not least: Voor alle kinderen: EEN NIEUW PAAR SCHOENEN!

Wij, Jan Piet en Wilma, namens stichting www.lovecaresrilanka.nl willen jullie namens alle kinderen
en pastor Wasan, uit de grond van ons hart danken voor de gezegende samenwerking en de
grandioze hulp, voor de allerarmsten in Sri Lanka.
We bidden jullie allen Gods onmisbare zegen en genade toe, als kleine, maar toegewijde gemeente.
Jezus zelf heeft ons geleerd: Alles wat gedaan wordt aan de minste van mijn broeders, zegt Jezus, dat
heb je aan Mij gedaan.
Mochten er nog vragen leven onder jullie, schroom dan niet om ons te contacten.
Liefdevolle groeten,
Jan Piet en Wilma Ketting
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