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J�  bent TOV! 
Dat kan je lezen op de voorkant 
van de InterKom. We kennen 
het woordje TOV wel als Joodse 
gelukswens: mazzel tov.

Weet je wanneer je als vr� williger 
écht TOV bent? Dat lees je 
in deze InterKom, waarin we 
onze kernwaarden Toegew� d, 
Ondernemend en Verbindend 
aandacht geven. Herken je de 
kernwaarden in je eigen persoon? 

De reden dat we deze woorden 
kernwaarden noemen in plaats van 
simpelweg ‘waarden’, is omdat ze 
de kern z� n van wie we willen z� n 
als medewerker of vr� williger van 
Kom over en help.

We hopen dat je met vreugde je 
vr� willigerstaak mag uitvoeren, ook 
in deze bewogen coronat� d. Omdat 
we ons geroepen weten om te 
dienen! Met deze basishouding ben 
j�  als vr� williger écht TOV!

Mar� ke Gorter–Groothedde

Beste 
InterKom-lezer,

Mensen in kwetsbare omstandigheden
een hoopvolle toekomst geven.
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Mensen in kwetsbare omstandigheden
een hoopvolle toekomst geven.

Dit is onze kernboodschap!
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Overlijden Annie Both
In 2018 bracht ik een bezoekje aan m� n vriendin. We waren even op het 
erf van haar moeder in Berkenwoude, toen ik zei: “Ik zie genoeg ruimte 
voor een mooi kledinginzamelpunt.” En ja hoor, een paar dagen later kreeg 
ik bericht: “B�  m� n moeder mag er kleding gebracht worden hoor!” Na een 
telefoontje met mevrouw Both was alles snel geregeld. “Wat als de mensen 
komen en u bent niet thuis?” “Oh, dan leggen ze het maar in het schuurtje, 
de deur staat open.” En zo gebeurde het dat veel mensen de weg naar het 
schuurtje wisten te vinden. Niet lang daarna kregen we het ernstige bericht 
dat mevrouw Both kanker had. Op diverse plekken in haar lichaam. Een 
zware en intensieve periode van behandelingen volgde. Op 10 augustus 
2020 is Annie Both overleden. Een groot verdriet voor de acht kinderen en 
de vele kleinkinderen, omdat hun lieve moeder en oma er niet meer is. 

Boven de rouwkaart stond:
Geloofd z�  God met diepst ontzag!

H�  overlaadt ons dag aan dag
met Z� ne gunstbew� zen.
Die God is onze zaligheid;

wie zou die hoogste Majesteit
dan niet met eerbied pr� zen?

Die God is ons een God van heil,
H�  schenkt uit goedheid zonder peil

ons ‘t eeuwig, zalig leven.
H�  kan en wil en zal in nood,

zelfs b�  het naad’ren van den dood,
volkomen uitkomst geven.

Psalm 68 : 10

We wensen de familie van harte Gods zegen toe en hopen dat alle 
mooie herinneringen aan hun moeder een bl� vende plaats mogen hebben 
in hun hart.

Mar� ke Gorter

Overlijden Annie BothOverlijden Annie Both
In 2018 bracht ik een bezoekje aan m� n vriendin. We waren even op het 
erf van haar moeder in Berkenwoude, toen ik zei: “Ik zie genoeg ruimte 
voor een mooi kledinginzamelpunt.” En ja hoor, een paar dagen later kreeg 
ik bericht: “B�  m� n moeder mag er kleding gebracht worden hoor!” Na een 

Afscheidsheri� eringen
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Jaap van den Brink

Reijer van 't Foort

Ruim 15 jaar ben ik betrokken b�  het inzamelen van de kleding. Peter 
Klok, een van de eerste chauffeurs, vroeg m�  om ook te helpen. Met veel 
plezier heb ik dat gedaan met de Mercedesbus. Ik weet nog dat er een keer 
iemand achter op de bus was gereden. We kregen € 700 voor een nieuwe 
bumper. Was de bus dit nog wel waard? Uiteindel� k hebben we het wel 
gedaan en hebben we nog een t� d gereden in een oude bus met een nieuwe 

Via Kees Brons, m� n zwager, ben ik b�  
Kom over en help terechtgekomen. M� n 
zwager sprak veel over het inzamelen van 
kleding op verjaardagen en zo ben ik ook 
in aanraking gekomen met de stichting. 
Kleding, stoelen en banken, er z� n in deze 
jaren veel zakken en goederen door m� n 
handen gegaan. Zo waren we samen bezig 
voor het goede doel. Het verschilde per 
inzameladres of je wel of geen koffi e kreeg. 
Het maakte m�  niet uit waar ik heen ging, ik 
heb het alt� d met plezier gedaan! 

Ruim 15 jaar ben ik betrokken b�  het inzamelen van de kleding. Peter 
Klok, een van de eerste chauffeurs, vroeg m�  om ook te helpen. Met veel 
plezier heb ik dat gedaan met de Mercedesbus. Ik weet nog dat er een keer 
iemand achter op de bus was gereden. We kregen € 700 voor een nieuwe 
bumper. Was de bus dit nog wel waard? Uiteindel� k hebben we het wel 
gedaan en hebben we nog een t� d gereden in een oude bus met een nieuwe 

bumper. Ik genoot van het r� den. Samen 
met de andere mannen, zoals Re� er en 
Ton, konden we uren praten over de kerk, 
de verschillende dominees en de dingen 
die we beleefden. Vele jaren hadden m� n 
vrouw en ik een kruidenierswinkel op de 
weg van Barneveld naar Lunteren. Nu 
heeft onze zoon het overgenomen en is het 
een mini-markt. De meeste Barnevelders 
die ook reden, kende ik wel. Dat was alt� d 
gezellig! Nog steeds geniet ik ervan om een 
ronde mee te r� den met de bus. Alleen het 
tillen en het zware werk, dat gaat niet meer 
met m� n gezondheid. Dat maakt dat ik ben 
gestopt als vr� williger.
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WelkomAndré Haase
Opnieuw een Haase…
Eind augustus zag ik de vacature voor parttime controller b�  Kom over en 
help. Eerl� k gezegd wilde ik al langer in de non-profi t werken, maar eigenl� k 
kwam deze baan in m� n beleving te vroeg. Als fi nanciële man had ik zo m� n 
planning… Maar na enig aandringen van m� n vrouw ben ik toch maar gaan 
solliciteren. Met als resultaat dat ik binnen een maand achter het bureau op 
het kantoor in N� kerk zat. B� zonder om te zien hoe en hoe snel alles is gegaan.
Net als m� n voorganger Gertjan Haase ben ik afkomstig uit R� ssen, waar 
ik met m� n vrouw al meer dan 25 jaar woon. We hebben v� f (nu nog 
ongetrouwde) kinderen. Ik zie ernaar uit om, naast m� n andere parttime baan 
als accountant, b�  te dragen aan het mooie werk dat Kom over en help mag 
doen: dienen!

Annet van Dijk
Sinds half augustus mag ik als medewerker 
donateursadministratie onderdeel z� n van het 
team van Kom over en help. Graag stel ik me 
even voor. Ik ben Annet van D� k, 26 jaar en 
woonachtig in Nunspeet. Ik ben getrouwd met 
Theun en samen hebben w�  twee kindjes, 
Nathan en Sifra. Het werk van Kom over 
en help heeft m� n hart; ik vind het mooi om 
onderdeel te mogen z� n van deze organisatie 
en zo handen en voeten te geven aan de 
B� belse opdracht om onze kwetsbare naaste 
te dienen. In deze eerste paar weken heb ik al 
ontzettend veel geleerd en ik zie uit naar wat 
nog komt! Tot ziens! :)



7Kom over en help

Wilma Lustig

Sjoerd van Norel

M� n naam is Wilma Lustig-Mu� s en ik woon 
in Bunschoten. Ik ben getrouwd met Jan 
(al heel lang vr� williger b�  de plaatsel� ke 
werkgroep van Kom over en help Bunschoten) 
en moeder van Christel en Sander. W�  hopen 
in februari ons eerste kleinkind te mogen 
verwelkomen. Ik heb jarenlang gewerkt in 
de secretariële/administratieve sector. B� na 
20 jaar b�  de gemeente Bunschoten, waar 
ik het leerlingenvervoer speciaal onderw� s 
moest regelen. M� n hobby’s z� n quilten, 
wandelen, fi etsen en lezen. Sinds 2 jaar ben ik 
gepensioneerd en na een eerste periode van 
vakantiegevoel ontstaat er toch een wens om 
iets voor de medemens te betekenen. Naast het 
beheer van de vacaturebank voor onze kerk wil 
ik graag concreet iets doen voor onze kwetsbare 
medemens, in de landen waar Kom over en help 
werkt. Zo ben ik elke week een dag in N� kerk te 
vinden voor administratieve taken.

Hoi, ik ben Sjoerd. 36 jaar jong en 
woonachtig in Harderw� k. In 2011 reisde 
ik door Amerika en daar werd ik niet 
alleen verliefd op het land, maar ook op 
m� n camera. Ik leerde alles zelf online en 
begon met het maken van video’s. M� n 
grootste inzicht kreeg ik in 2015, toen 
ik in aanraking kwam met storytelling, 
het maken van verhalen. Sinds begin dit 
jaar maak ik video’s voor Kom over en 
help. Het geeft m�  heel veel voldoening 
om regelmatig b�  te kunnen dragen aan 
een hoopvolle toekomst voor mensen in 
kwetsbare omstandigheden.
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Joline van Horssen

Karst de Vries

Leuk dat j�  de moeite neemt om m�  als 
vr� williger van Kom over en help te leren 
kennen! Ik ben Joline van Horssen, 21 jaar 
oud en woonachtig in Aalst (Gelderland). 
Sinds juni werk ik in de avonduren 
als vr� williger voor Kom over en help. 
Ik ondersteun daarb�  een stukje 
telemarketing en donateursadministratie. 
Dit doe ik met veel plezier. :)

M� n naam is Karst de Vries, ik ben 62 jaar 
en samen met m� n vrouw Sonja woon ik in 
� sselmuiden. Ik ervaar het als een b� zonder 
voorrecht al 34 jaar betrokken te mogen 
z� n b�  Kom over en help. Vanaf 1986 als 
B� belsmokkelkoerier, als lid van de secties 
lectuur en transport, als bestuurslid, later 
twaalf jaar als directeur en nu weer als 
vr� williger in het leiden van jongerenreizen. 
De roep om m’n naasten die hulp nodig 
hebben, te dienen, wil ik graag bl� ven 
beantwoorden zolang de HEERE het nodig 
vindt. Ik hoop dat het weer mogel� k wordt op 
een verantwoorde manier onze broeders en 
zusters te bezoeken en te bemoedigen.  

Daarnaast werk ik fulltime als secretaresse in de scheepvaartsector. 
Een mooie combinatie met m� n vr� willigerswerk. Op deze manier kan ik 
m� n kwaliteiten inzetten voor een stichting die er alles aan doet om onze 
naasten te helpen én leer ik veel van deze werkzaamheden. Dit neem ik 
weer mee in m� n dagel� ks werk. Ik hoop nog veel werk voor Kom over en 
help te kunnen verrichten in de aankomende t� d!

Samen met vriend en broeder 
Hristo, Varna in Bulgar� e
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Toegewijd
We werken met aandacht, zorg en liefde 
in Gods Koninkr� k. We werken vanuit 
verantwoordel� kheidsbesef en gepassioneerde 
betrokkenheid op elkaar, de partners en de vr� willigers. 
We z� n mensgericht en z� n gecommitteerd aan het 
afgesproken resultaat.

Wat toegewijd voor Irina Linnik van opvangcentrum 
‘Het Anker’ in Oekraïne betekent:
een oproep tot persoonl� ke heiligheid;
de naaste dienen;
ons doel - Christus verheerl� ken;
bereidheid om er te z� n voor kwetsbaren, verslaafden en daklozen;
hen helpen om zichzelf te overwinnen en goede keuzes te maken.

Tijd voor actie!
Alzo is de wil niet uws Vaders,

Die in de hemelen is,
dat een van deze kleinen verloren ga.

Mattheüs 18:14

Onze kernwaarden

Irina Linnik
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Wat toegewijd voor Maria 
Levtseniuk van FriendsExist! uit 
Oekraïne betekent:
“Ik geloof dat toew� ding een duidel� ke, 
bewuste en diepgaande beslissing is om op 
zo’n manier te werken dat het resultaat van 
ons werk zinvol en signifi cant is. Trouw z� n 
aan waarden en principes in verschillende 
(moeil� ke) levensomstandigheden. Het 
betekent trouw bl� ven aan overtuigingen, 
professionele normen handhaven en werken 
met een focus op verantwoordel� kheid.

Betrokkenheid is ook toew� ding. Als je dat wat 
je doet, niet doet omdat het moet, maar omdat 
je het niet kunt láten om het te doen.

Wat toegewijd voor Maria Wat toegewijd voor Maria 

Wat toegewijd voor vrijwilliger Theo van de Kamp, 
betrokken bij de kledinginzameling, betekent:
“Als je zoekt naar de betekenis van ‘toegew� d’, kom je meer dan twintig 
benamingen tegen. Om er een paar te noemen: aandacht, bezieling, 
enthousiasme, � ver, inzet. Het werk kan niet worden gedaan zonder de 
goedkeuring van de Heere. En het gebed mag dan zeker niet ontbreken.

Het gebeurde t� dens m� n eerste bezoek (als bestuurslid) aan Oost-Europa 
in 1999, na afl oop van de oorlog in Kosovo. We waren met z’n vieren: 
André van Grol (ontwikkelingswerker in Albanië), ikzelf en twee Albanese 
mannen. Onze opdracht was na te gaan wat er met het geld moest 
gebeuren dat Kom over en help had ingezameld voor noodhulp in Kosovo. 
We waren daarvoor een kleine week in Kosovo. Overnachten deden we in 
een hotel dat nog heel gebleven was. 
’s Morgens deed ik een gebed in het 
Nederlands en André vertaalde dat 
in het Albanees. Op een keer stopte 
André met tolken en werd het even 
stil. Na m� n ‘amen’ zei André waarom 
h�  gestopt was: ik had een woord 
genoemd dat h�  niet had kunnen 
vertalen, namel� k ‘toonbeelden van 
Uw lankmoedigheid’. Lankmoedigheid, 
dat is voor m�  een belangr� ke 
betekenis van ‘toegew� d’.” 
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Ondernemend

Een ondernemende houding betekent dat we zaken 
aanpakken en verbeteren. Voortdurend nemen we 
initiatief, k� ken we wat beter kan en hoe dat kan. We 
zien kansen voor effi ciënter werken en zetten deze 
kansen om in acties. Ook stimuleren we onze partners 
om kansen te zien voor organisatieontwikkeling om 
zo de impact van de hulp te vergroten. Door te werken 
aan ondernemerschap in de projecten werken we aan 
eigenaarschap.

Wat ondernemend voor Maria Goris van Little Bridge, 
partnerorganisatie in Armenië, betekent:

Ondernemerschap betekent:
• gebruikmaken van alle talenten en gaven

        (rentmeesterschap);
• nieuwe uitdagingen aangaan;
• verantwoordel� kheid nemen en afl eggen;
• management;
• openstaan voor nieuwe dingen.

Ondernemerschap vraagt:
• visie;
• inzet van hoofd, hart en handen;
• persoonl� kheid;
• karakter;
• passie;
• bevlogenheid;
• inzet;
• realiteitszin;
• risicovol.

Ondernemen is:
• pionieren;
• spannend;
• creëren;
• verrassend;
• risicovol.

Ondernemend

Een ondernemende houding betekent dat we zaken 
aanpakken en verbeteren. Voortdurend nemen 
initiatief, k� ken we wat beter kan en hoe dat kan. We 
zien kansen voor effi ciënter werken en zetten deze 
kansen om in acties. Ook stimuleren we onze partners 

Onze kernwaarden
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Wat ondernemend voor

vrijwilliger Arjan den Besten
van comit Alblasserwaard betekent:

“Ondernemen is meer dan werken. En dan valt m� n oog op het
augustusmagazine van Kom over en help: ‘Ondernemen? Dat is bidden 
en werken.’ Ja, dat is het voor m�  ook. Biddend werken en werkend 
bidden. God gaf m�  gaven en die mag ik in Z� n kracht benutten. Overdag 
op kantoor en b�  klanten als ik me op hun fi nanciën en resultaten focus. 
Buiten kantoort� d als ik als vr� willig brandweerman m� n medemens te 
hulp schiet. Maar ook als ik voor comité Alblasserwaard in actie kom. 
Kledinginzamelingen, onze boterletteractie, m� n penningmeesterschap. 
Alles voor onze kwetsbare medemens in Oost-Europa. Ieder mens is uniek!”
Kledinginzamelingen, onze boterletteractie, m� n penningmeesterschap. 
Alles voor onze kwetsbare medemens in Oost-Europa. Ieder mens is uniek!”
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Verbindend

Vanuit onze geschiedenis hebben we een sterke 
geestel� ke verbondenheid met christenen en kerken die 
geleden hebben en nog l� den onder de gevolgen van 
het communisme. 

We willen persoonl� ke verbindingen tot stand 
brengen tussen mensen, onze partners, generaties, 
kerken, christel� ke organisaties en bedr� ven, zowel in 
binnen- als buitenland. Samenwerking met christel� ke 
organisaties in Nederland is belangr� k voor meer 
impact van de hulpverlening.

Wat verbindend voor 
applicatiebeheerder 
Marianne van Strien 
betekent: 
“Verbindend… een van onze 
kernwaarden, en als je het aan 
m�  vraagt de mooiste :)! H�  is op 
zoveel manieren van toepassing! 
Wat denk je van de betrokkenheid 
van donateurs aan de ene kant, 
en de projecten in Oost-Europa 
die hiermee doorgang kunnen vinden aan de andere kant? Wat mogen 
we daar dan een mooie schakel tussen z� n om deze met elkaar te 
verbinden.
Verbinding… Hoe vr� willigers zich met bevlogenheid inzetten en zich zo 
verbonden weten aan hun kwetsbare medemens. 
Verbinding… Zelfs op ICT-gebied komt deze kernwaarde goed van pas. 
Zeker in deze t� d van thuiswerken. Verbinding tussen kantoor en thuis, 
soms letterl� k met behulp van kabels, wifi  etc.
Nog een laatste soort ‘Verbinding…’ om mee af te sluiten. Een 
verbinding verticaal, een verbinding met God, om vanuit die verbinding 
je werk te mogen doen! Wat is het toch een mooie kernwaarde!”

Nog een laatste soort ‘Verbinding…’ om mee af te sluiten. Een 
verbinding verticaal, een verbinding met God, om vanuit die verbinding 
je werk te mogen doen! Wat is het toch een mooie kernwaarde!”

Onze kernwaarden



14 Kom over en help

Verbinding verbroken? 
Corona zette een streep door de geplande b� eenkomst met de chauffeurs 
en de laadploeg. Het was de bedoeling om t� dens deze b� eenkomst 
ook afscheid te nemen van de vr� willigers die vanwege hun leeft� d 
of gezondheid gestopt z� n met het vr� willigerswerk. Omdat het 
afscheidsmoment niet door kon gaan, z� n we (Ton Janse en Mar� ke Gorter) 
in de auto gestapt en hebben een ronde door Barneveld en Lunteren 
gereden. We bezochten Adriaan Blankest� n, Hartger van Milligen, Re� er van 
’t Foort, Jaap van den Brink en Henk Stam. Joop Wilbrink hopen we op een 
ander moment te bezoeken, z� n vrouw is in oktober overleden. De verhalen 
die we hoorden onder het genot van warme koffi e of een heerl� ke kop 
soep, maakten indruk. Deze mannen voelden zich met alles wat in hen was 
verbonden aan het werk voor Kom over en help. Maar ook aan elkaar als 
vr� willigers en aan de kwetsbaren die ze met hun werk op het oog hadden. 
Het werd ons wel duidel� k: deze mannen nemen afscheid, maar ze bl� ven in 
verbinding staan met ons mooie werk! Want dat kan met hart én handen. 
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Waar de schoonmakers alt� d hun best 
doen om te zorgen voor een stofvr�  kantoor, 
was dat in de afgelopen maanden haast 
niet mogel� k. Met behulp van een heuse 
‘projectgroep herinrichting kantoor’ en 
onze klusvr� willigers is er beneden een 
grote vergaderzaal gerealiseerd. Een 
prachtige ruimte, waar we met grotere 
groepen kunnen samenkomen en ook 
met ons eigen team op 1,5 meter afstand 
kunnen vergaderen. De tussenmuur is 
verw� derd, de muren z� n opnieuw gesausd 
en de vloerbedekking is vervangen. 
En dat allemaal met behulp van de 
vr� willigers. Goud! Daarnaast z� n er nieuwe 
werkplekken gekomen in de voormalige 
directeurskamer, gaan we een gedeelte van 
het archief digitaliseren en komt er zelfs een 
studio in ons kantoor waar we video’s op 
kunnen nemen. We hopen dat we jullie snel 
kunnen verwelkomen in ons ‘nieuwe’ pand!

Herinrichting

kantoor
€ 80.000

€ 60.000

Kledinginzameling
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Laat al mijn werk tot zegen zijn
v� r mensen om mij h� n.

Laat in mijn hart Uw vrede zijn
en werk Zelf d� r mij h� n.

Maak mij als zout dat smaak verspreidt.
Maak mij als licht dat zichtbaar schijnt,

tot ieder w� rd en elke daad
mijn Vaders liefde tastbaar maakt.

Geroepen om te dienen


