
Hart voor Haïti
PGM Gouda steunt stichting Hart voor Haïti, Johan 
en Wilcie Smoorenburg, al meer dan 30 jaar. De 
stichting wil vanuit haar overtuiging, waar nodig, 
de nood lenigen, verder de allerarmsten bereiken 
met hulpverlening door het evangelie. Kinderen 
worden opgevangen, scholing wordt geboden en 
de kinderen wordt een veilige plaats geboden waar 
ze kunnen opgroeien. Wij kunnen meehelpen door 
een kind financieel te ondersteunen.  
Kijk op www.hartvoorhaiti.nl 

Contact: Anja v/d Stok; 
anja.vanderstok@gmail.com 

Familie van Slooten
Freek en Anna wonen sinds maart 2013 in 
Mozambique. Freek is Tropenarts en werkt in het 
overheidsziekenhuis. Daarnaast zijn ze samen met 
een team actief om de zorg dichter bij de mensen 
te brengen. Elke week draaien ze consulten, een 
vaccinatie- en een voorlichtingsprogramma ergens 
ver buiten het dorp, soms wel 60 km rijden. Hun 
doel is een stuk zorg en ontwikkeling brengen maar 
ook compassie laten zien en bovenal Zijn handen en 
Zijn voeten te zijn daar in die wereld die zo ver van 
de onze af lijkt te staan.

Contact: 
Magda Slob: magdaslob@gmail.com en Freek van 
Slooten: freekvanslooten@outlook.com

Werkers
Pinkstergemeente Morgenstond Gouda

Lage Gouwe 204
2801 LM  Gouda

e-mail: info@morgenstondgouda.nl
website: www.morgenstondgouda.nl



Familie Brosky
Werkers in Marokko sinds 1986! Hebben een 
stichting met de naam: Centre Social Kariat Salé.
Louis werkt hier met (meervoudig) gehandicapte 
kinderen en is werkzaam als fysiotherapeut.
Deze stichting heeft ook allerlei sociale projecten 
voor de moeders van de kinderen.Ook Bep werkt 
daar wel eens mee en ontvangt ook vaak gasten. 
Bekijk ook eens  hun website: www.cskmorocco.org
TFC mail- adres carietveld@kpnplanet.nl 

Bep & Louis worden bewust werkers genoemd! 
Zoals jullie misschien wel weten, zijn afgelopen jaar 
alle andere zendelingen binnen Marokko het land 
uitgestuurd.Ze hebben hun stichting heel bewust 
Centre Social genoemd.Dus wees hiermee ook met 
andere dingen voor Bep & Louis erg voorzichtig mee! 

Familie van den Bergh - Tjeko
Ferdi en Tatiana van den Bergh geven met Tjeko 
kinderen de kans om te spelen. 
‘Spelen is van het grootste belang als het op de 
ontwikkeling van kinderen aankomt. Fysiek, mentaal, 
sociaal-emotioneel; kinderen groeien op al deze 
vlakken door spel. In Uganda hebben kinderen 
amper mogelijkheden om heerlijk vrij te spelen, die 
mogelijkheid bieden wij hen op de Tjeko Fun Fair. 
Een team van door Tjeko getrainde enthousiaste 
Ugandese jongvolwassenen begeleidt deze Fun 
Fairs op aanstekelijke wijze. We hopen - met jullie 
hulp - in de toekomst nog heel veel kinderen te laten 
genieten van de kern van kind-zijn.’

Contact: Ferdi van den Bergh: ferdi@tjeko.info

Stichting Oekraïne 

heeft hulp nodig
Stichting Oekraïne heeft hulp nodig stelt zich 
ten doel het aanbieden van hulpgoederen aan 
zorginstellingen in Oekraïne. De goederen 
bestaan voornamelijk uit duurzame goederen, 
waaronder ziekenhuisbedden en -matrassen en 
medische gebruiksgoederen, zoals verband- en 
incontinentiemiddelen. Naast deze hulpgoederen 
worden er dekens, speelgoed, kleding en nog veel 
meer andere goederen ingezameld.  
 
De nood in Oekraïne is groot. Het baart ons zorgen 
wat de toekomst zal brengen. Is er nog genoeg 
geld voor de noodzakelijke zorgverlening? De naam 
van de stichting is meer dan ooit van toepassing, 
Oekraïne heeft hulp nodig.

Contact: oekraineheefthulpnodig@hotmail.com of 
laurienluijnenburg@msn.com

In deze folder staat iets over alle werkers van deze gemeente die over de gehele  wereld verspreid 

zijn. Samen met Sylvia Peters en alle thuisfrontcomissies is deze folder samengesteld. Een ieder 

vertelt wat ze doen en waar. Bewaar de folder thuis op een plek waar u ‘m vaak tegenkomt en bid 

voor deze mensen. Heeft u/jij vragen over zending of heb je zelf plannen om weg te gaan? Spreek 

ons (Thea Lagendijk/ Sylvia Peeters) eens aan of mail naar t.lagendijk@telfort.nl 


