
Lieve mensen,                                                                   januari 2019 

       ‘Omzien en ontmoeten’ 

 
Zet de deur van je huis maar open. Deze zin als titel van een boekje heeft mij een jaar of 
vier geleden geraakt, aan het denken gezet en ook niet meer los gelaten. Dit wil ik, dacht 
ik. En daarmee is mijn missie begonnen. Verschil maken in mijn eigen omgeving.   
Graag wil ik je daar meer over vertellen.  
 
Elke donderdagochtend gaat de voordeur open in huize Kingma. Geen programma, koffie 
wordt gezet en wat lekkers erbij. Misschien wil je graag  je verhaal delen of juist luisteren. 

Iedereen is welkom in Kingma´s koffiehuis. Deze koffieochtend is uitgebreid naar een open huis, waar mensen 
aanlopen voor een praatje of een bezoekje.  Tijd voor ontmoeting.  
Tja, en van het een komt het ander…  
     

…. In de voortuin staat een kastje; Little Free Pantry.  Zomaar wat boodschappen die worden gedeeld 
met mensen en gezinnen die in stille armoede verkeren. Het kastje is om verspilling tegen te gaan. Dat past bij 
onze duurzame leefstijl. Het voorziet in een behoefte voor mensen die niet rond kunnen komen. Ook hieruit 
ontstaan contacten;  er worden boodschappen gedaan, bezoekjes afgelegd en gekookt. Net even dat steuntje in 
de rug. Omzien naar elkaar. 
 

.… Dan is er nog Son’s shop met curiosa, brocante en zelfgemaakte spulletjes. Er zit altijd wel iets bij om 
een ander mee blij te maken. Met de opbrengst ondersteun ik de bovenstaande sociale projecten, 4 sponsor-
kindjes en andere acties ver weg en dichtbij (zoals International Justice Mission). Ik inspireer anderen om mee 
te doen. Door op facebook hierover te schrijven is een groot netwerk ontstaan van meelevende mensen. 

 
Je ziet, er is veel werk te doen. Zoveel mensen hebben in deze drukke tijd behoefte aan een praatje en vooral 
aan het gevoel dat ze er toe doen, dat ze gezien worden. Dit werk doe ik met zoveel plezier, dat ik het graag uit 
zou willen breiden. Nu heb ik nog een bijstandsuitkering, maar ik moet gaan werken en dan kan ik niet meer,  
op  deze manier, omzien naar anderen.  
Ik moet dus in mijn eigen levensonderhoud gaan voorzien. Dit doe ik door eieren te verkopen. De opbrengst is 
niet voldoende om samen met de kinderen van te leven. Om dit prachtige werk voort te kunnen zetten, kan ik    
jouw hulp goed gebruiken.  
Ik wil je vragen mij financieel te steunen. Wat zou het fantastisch zijn als ik een grote groep vrienden zou 
kunnen vinden die mij maandelijks wil sponsoren, zodat ik me kan blijven richten op het omzien en ontmoeten. 
Hier ligt mijn hart. 
 
Word je al enthousiast?  Vul dan onderstaande antwoordstrook in.         
        
  Wat je voor één van Mijn minste broeders gedaan hebt,  

dat heb je ook aan Mij gedaan.     
            

Je kunt mij al volgen op: http://puurkoffie.blogspot.com/      
of op Facebook: Sonja.Kingma.3  // Sons-snuisterijen-shop-met-Little-Free-Pantry         
 
Antwoordstrook inleveren of sturen/mailen naar Sonja Kingma – Westerscheldestraat 12 – 4388 VH OOST-SOUBURG 

sonjakingma@gmail.com Giften kun je overmaken op: NL83 RABO 0375 5617 06 ten name van S. Kingma.  
Ook éénmalige giften zijn van harte welkom!  
………………………………………………………………………………………………………………………………………               …………………… 
JA, ik wil je steunen. 
 
0 met gebed; ik wil gebedsinfo ontvangen   
 

0 maandelijks met een bedrag van € 10 / 15 / 20  of  €  …………...      (bedrag zelf invullen)   
 
Naam: …………………………………………………………………….. Email: ……………………………………………………………. 

Bedankt voor jouw steun,  

 

http://puurkoffie.blogspot.com/
mailto:sonjakingma@gmail.com

