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Beste
InterKom-lezer,
Recht in de praktijk. Wie A zegt, moet ook B zeggen. In de vorige InterKom
lieten we u zien hoe vanuit de Bijbel lijnen te trekken zijn naar de hulpverlening nu en hoe zowel barmhartigheid als recht hierin een plaats behoren te
krijgen. In deze InterKom komen we hierop terug en nemen we u mee naar
een Roma-project in Bulgarije. Hier ziet u hoe recht doen aan armen, die
leven aan de kartelrand van de samenleving, in de praktíjk gebracht wordt.
Recht doen aan menselijke waardigheid is onze plicht.
Verder willen wij u mee laten lezen met een ontvangen, persoonlijke brief van
onze ‘werkers’ uit Oezbekistan. Blader, bekijk de foto’s, bovenal: bid mee voor
Oezbekistan!

Hartelijke groet van Ria Oudijn
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Op 24 november ontmoetten een aantal vrijwilligers en medewerkers
zes mensen van Het Anker uit Zjitomir, Oekraïne. Margreet, medewerker
Projecten en oud-directeur van Het Anker, vertaalde het indrukwekkende
levensverhaal van een ex-verslaafde.
Hartelijke groeten: Сердечный привет [Serdesniu prievjet]

Foto voorpagina: het een-na-jongste zoontje van de familie Nikolaichuyuk,
het gezin dat in de vorige Interkom stond. Zij ontvluchtten de oorlog in
Oost-Oekraïne. Deze familie ontving steun – dankzij de kledinginzamelingopbrengsten! – in de vorm van een koe, een paar varkens en kippen! Doe
mij recht…
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Vanuit Communicatie en fondsenwerving

Sámen voor kinderen
me� een beperkin�!
Eind april start onze voorjaarscampagne. Daarin vragen we aandacht voor kinderen met een beperking in de landen waar we werken. Dat is zéér noodzakelijk. Er zijn nog té veel kinderen die geen
hulp krijgen. En daar willen we graag – samen met onze achterban
en met u – iets aan doen.
Onze donateurs krijgen een aansprekende brief en lezers van De
Waarheidsvriend, De Wekker en
Gezinsgids vinden de mailing bij
hun blad. We gaan met een aantal
mensen op reis naar Moldavië, we
organiseren een concert,
enzovoorts.
Ook aan u en jou als vrijwilliger
willen we vragen in actie te komen voor deze kinderen. We hebben een aantal zeer gevarieerde
acties bedacht: paalzitten,
stroopwafels verkopen en we
vragen of uw diaconie een
collecte wil houden. Helpt u
en jij mee?
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Onze zeer gewaardeerde stagiaire
Wilma Kerpel organiseert de voorjaarscampagne en wil u en jou zoveel mogelijk ondersteunen in het
houden van een actie. U gaat meer
van haar horen! Uiteraard kunt u
ook zelf contact met haar opnemen: wkerpel@komoverenhelp.nl.,
033 – 246 32 08.

Hartelijke groet van
Wilma & Wilma, Laurens en Corine

Rech� in d� praktij�
Doe wat recht en goed is, staat er in de Bijbel, vaak in één adem
genoemd. Gods maatstaf is immers, dat er recht gedaan wordt aan
degenen die niet voor zichzelf kunnen opkomen. Dat is voor God
zo belangrijk, omdat Hij zo is. In Bulgarije heeft Kom over en help
een samenwerkingsverband met New Hope for the Balkans (NHB).
NHB werkt al enkele jaren in en rond de stad Lom in het noorden
van Bulgarije met de grote Roma (zigeuner-)gemeenschap.
Het project werkt vanuit het
Roma-to-Roma-principe: Roma
gezinnen worden benaderd door
medewerkers met een Roma
achtergrond, die de Roma cultuur kennen en de taal spreken.
Hierdoor wordt gewerkt aan een
vertrouwensband en aan wederzijds begrip. Deze medewerkers
die de doorgaans zeer arme Roma
gezinnen benaderen om hen te

recht
doen

weldadigheid
liefhebben

nederig
wandelen
met God

Roma moeder Dobrina is
vuilnisraapster van beroep,
voor hoelang?

De driehoek uit Micha 6:8
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van papierwerk dat toegang verschaft tot medische verzekeringen
of pensioenen e.d.

Train the trainer

ondersteunen, zijn de zogenaamde mediators. Zij treden op als
‘bemiddelaar’ tussen de Roma
gemeenschap en de Bulgaarse
maatschappij, zoals scholen en de
lokale overheden. De kerntaken
van de mediators bestaan uit het
counselen van de gezinnen en het
leggen en onderhouden van goede
contacten. Ook het ondersteunen
van de gezinnen bij tal van praktische zaken hoort hier bij, zoals het
benaderen van ziekenhuizen voor
gratis behandelingen in geval van
extreme armoede en het invullen
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Behalve de counseling en praktische ondersteuning aan huis door
de mediators, vormen trainingen
aan een geselecteerde groep Roma
(families) een belangrijk onderdeel
van het jaarlijkse project. De trainingen beslaan een divers aantal
onderwerpen zoals familiewaarden
en hygiëne. Men werkt via het
Train the Trainers-concept: deelnemers delen hun kennis weer met
andere Roma uit hun wijk of dorp.
Eén van de trainers (c.q. mediators)
is een sociale ambtenaar van de lokale overheid van de stad Lom. Hij
verzorgt trainingen voor groepen
Roma over burgerrechten, -plichten, toegang tot overheidsdiensten,
het sociale bijstandsstelsel, etc. Een

andere is een goed opgeleide arts
met Roma achtergrond.

In staat stellen
Empowerment van Roma families
staat hier centraal: het is goed
als een mediator je op weg kan
helpen met praktische zaken, nog
beter is het als je voor jezelf op
kunt komen. Mensen leren wat en
hoe er geregeld kan worden om
het leven aangenamer te maken.
Ze leren dus hun rechten kennen.
Maar families worden óók gewezen
op hun plichten, zoals het betalen
van hun elektriciteitsrekening.
Roma hebben vaak geen toegang
tot overheden. Daarom worden
overheden dóór of samen mét
mediators benaderd en poogt men
de visie van overheden op Roma
te beïnvloeden. Ook werken mediators samen met lokale scholen,
om leraren toe te rusten en stigma’s in scholen te beslechten. De
mediators spelen hierin een heel
belangrijke rol, omdat zij ‘in twee
werelden leven’. Voorlopig ligt de
focus nog sterk op het (praktisch)
ondersteunen en trainen van de
Roma zelf in levens- en beroepsvaardigheden en over hun rechten.

Zo zijn hún
manieren

deel
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Paranoïde of gezond kritisch?
Het is typisch Oost-Europees. Complottheorieën. Een voorbeeld, populair in
Albanië: Bush plande zelf de aanslagen van 11 september om de oorlog
in Afghanistan te rechtvaardigen. Nog
één: de Oekraïners hebben de MH17
neergehaald. Rutte verbloemt het
vanwege de EU-belangen in Oekraïne.
Wij nuchtere Hollanders vinden dit
maar onzin, maar complot-denken is
begrijpelijk als samenzweringen en
propaganda heersen. Als machthebbers de media beïnvloeden. Het maakt
veel uit welke ‘waarheid’ je hoort en
welke belangen je hebt. Zo ontmoette
ik eens een arts die fan was van Hitler.
Shockerend!? Hitler had Stalin kunnen
verslaan en dan had zijn land zich
economisch kunnen herstellen van de
Russische uitbuiting. Nu waren ze nog
arm. Er schuilt waarheid in ieder(s)
verhaal en kracht in kritisch denken.
Door beursgang en desinformatie is
ook uw krant niet objectief. Reizen is
verrijkend als we elkaar ontmoeten
zonder (voor)oordeel. Bekijk het eens
van de andere kant!

Anthonet
Anthonet
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Op zoek naar zinvol vrijwilligerswerk?
Weet u iemand die op zoek is naar
zinvol vrijwilligerswerk? We hebben keus uit een variëteit aan vacatures: verwijs ze door naar onze
website www.komoverenhelp.nl
of geef ons telefoonnummer door,
033-2463208; mailen naar info@
komoverenhelp.nl kan ook. Wil
men zich op een andere manier
inzetten: laat het weten, diverse
mogelijkheden zijn bespreekbaar!

Relatiebeheerder
zakelijke markt
We zijn op zoek naar een netwerker, die weet hoe we de verbinding
en samenwerking met ondernemers kunnen uitbreiden.

Ambassadeur voor
ondernemers
We zijn op zoek naar meerdere
mensen die zich willen inzetten als ambassadeur voor ondernemers. Je legt contacten
met ondernemers in je eigen
netwerk en regio. In een persoonlijk gesprek probeer je
hen te enthousiasmeren om bij
te dragen aan Business Investments, die projecten voor werk en
inkomen financiert.

Secure en zelfstandige
vrijwilliger
Ben je iemand die graag contacten
legt met mensen? Ben je zorgvuldig en vind je het leuk om zelfstandig klussen te doen? Reageer!

Kledingdepothouder
Heb je een schuur, garage of andere ruimte beschikbaar en wil je
daar iets nuttigs mee doen? We zijn
op zoek naar kledingdepots waar
mensen hun kleding voor Kom over
en help kunnen inleveren.

Fotograaf
Als unieke plaatjes schieten je
hobby is.

Nieuwjaarsbijeenkoms�
7 januar� 2017

Ondanks
de gladheid!

Om(W)armen
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Kom over en help is sinds 2013 betrokken bij het werk in Oezbekistan,
via een echtpaar dat uitgezonden is door een partner uit Oekraine.

Moeite in Oezbekistan
Lieve vrienden,
Allereerst hartelijk dank voor jullie
gebeden voor ons en onze moeilijke
situatie hier in
Oezbekistan. Een paar dingen willen
we met jullie delen. Begin januari heb
ben we
onze visa moeten verlengen. Het wa
s maar de vraag of dit zou lukken;
er was veel
geloof nodig. Met Gods hulp hebben
we zes maanden verlenging van onz
e registratie gekregen.
De afgelopen maand waren we erg
druk met het uitdelen van kerstgesch
enken.
Vierhonderdvijftig pakketjes, ook voe
dselpakketten, werden verspreid bij
arme gezinnen. Honderden verboden boekjes
voor kinderen werden onder risicovo
lle omstandigheden naar andere, verre oorden
gebracht. De gezinnen waarderen
de pakketten
en boeken enorm, horen wij terug.
Tijdens de winterschoolvakantie wer
d een
‘winter-outreach’ tweedaagse voor
kinderen en gezinnen in de (besnee
uwd
e) bergen
georganiseerd. Tweeëndertig mensen
werden bereikt met het Evangelie.
Dat
een geweldige tijd, vol plezier, vreugd
was
e en Bijbelstudie.
De situatie in het land is niet erg hoo
pvol voor gelovigen. Er vinden ver
storingen
plaats bij veel van onze vrienden.
Of zij worden opgeroepen om voor
de politie te
verschijnen om vragen te beantwoor
den of om vage documenten te ond
ertekenen.
Het lijkt steeds ingewikkelder te wor
den voor ons om te doen wat we
hier graag
willen doen. We hebben slechts het
korte ‘nu’ en grijpen iedere gelegen
heid aan om
te dienen. Wij weten dat één dag
de laatste voor ons kan zijn... Bov
end
ien lijkt het
hele wereldgebeuren op een einde
te lopen. We komen steeds dichterbi
j
die speciale
dag, waarop we onze Heere zullen
zien in Zijn heerlijkheid!
Dank u voor uw gebeden en steun.
Jullie zijn altijd in onze gebeden.
Groeten en zegeningen,
T. Family
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Van een tuinhuisj�
en een po� koﬃ�
Binnenkomen: dát is het bij de familie Polinder aan de Oosteinderweg in Nunspeet. Gerrit en Martina staan al vanaf januari 2003
ingeschreven als vrijwillig kledingdepothouder, alle reden dus om
hen persoonlijk de aquarel ‘Zorg voor het kwetsbare’ te overhandigen. Net zoals vele andere vrijwilligers, die al 12,5 jaar of nog langer vrijwilligerswerk doen bij Kom over en help en dit schilderij in
waterverf tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst hebben gekregen. De
familie Polinder is blij verrast. Er volgt een mooi gesprek over hoe
het allemaal begonnen is en waarom zij dit werk doen.

Hoe is de kledinginzameling ooit
begonnen?
Dat is al ruim veertien jaar geleden, toen Koos Bal [lid plaatselijk
comité Nunspeet, red.] ons vroeg
of
wij ruimte over hadden
in onze schuur voor
de kledinginzameling
voor de allerarmsten in
Oost-Europa. Wij hadden
een ruimte over in de
schuur en in de kerkbode
en de plaatselijke krant
kwam een oproep te staan
voor een ‘open zaterdag’,
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waarop de kleding bezorgd kon
worden. Inmiddels is deze oproep
niet meer nodig en kan de kleding
iedere dag bezorgd worden. Ook
is een tuinhuisje geplaatst, waarin
men zelf de zakken kan deponeren. In de loop der jaren weten
steeds meer mensen ons te vinden.
Heel soms vonden we op het erf
spullen, die we liever niet kregen.
Zoals een oud ledikant of ander
meubilair… Hier moesten we dan
weer van af zien te komen. Dit past
uiteraard helemaal niet meer in de
huidige regels voor kledinginzame-

ling. Is het huisje vol, en elke drie
maanden is dat wel zo, dan bellen
we voor de bus.
En dan?
Ja, die komt dan zo gauw mogelijk.
Altijd weer gezellig als de chauffeurs van Kom over en help komen.
Ze nemen er de tijd voor en wij
ook, een bak koffie erbij...
Trouwens, dat ophalen van kleding,
dat lijkt mij best mooi werk ook:
geef mij maar op voor de chauffeursploeg!
Bij deze, dat doen we. Wat bezielt u om dit werk te doen?
Ja, je wilt wat doen en dan kijk je:
wat kunnen wij hier in Nunspeet
daadwerkelijk doen? Te mogen
helpen, dat is toch heel mooi. We

moeten barmhartigheid betonen
aan onze medemens waar dat kan.
En wij hebben de ruimte en mogelijkheden. Het geeft ook een goed
gevoel, dat ook. Het is mooi werk
om te doen.
Enne… aan het begin van jullie
oprijlaan zag ik geen bord van
Kom over en help…
(glimlachend) Ja, die moeten we
nog ophangen inderdaad. Maar
zonder bord weten de mensen
ons ook te vinden, dus ja. We zijn
bekend hier als kledingdepot van
Kom over en help.
Hartelijk bedankt familie Polinder,
voor de warme ontvangst en hopelijk voor de toekomst veel zakken
met goede kleding ten dienste van
de arme naaste. Gods zegen!
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Onder on�
Vanuit kantoor
Jannieke Lindhout heeft inmiddels
afscheid genomen van kantoor,
maar wilde nog graag voor u als
vrijwilliger een afscheidsgroet pentekenen. Ze is er voor gaan zitten:
bedankt Jannieke en het ga je
goed! Verder stelt een aantal nieuwe vrijwilligers zich voor.
Van vrijwilliger H. Stam is op
2 maart jl. zijn vrouw overleden,
Cornelia Wilhelmina Stam-Jansen.
Van harte gecondoleerd en Gods
nabijheid toegewenst. Het adres is:
Hertenlaan 1, 6741 BG te Lunteren.
Vrijwilliger A. Blankestijn heeft in
de eerste drie maanden vier weken
in het ziekenhuis gelegen. Zijn gezondheidssituatie is heel zorgelijk
geweest. Gelukkig is hij nu weer
aan de beterende hand. Misschien
moet Adriaan de komende maanden nog een keer worden geopereerd. De Heere zij je nabij!
Het vrijwilligersechtpaar Bas en
Aartje van der Perk-Aarsen was
op 20 maart jl. vijfentwintig jaar
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getrouwd. Ook vanaf deze plaats
van harte gefeliciteerd! Hun adres
is: Burg. Vrieslaan 15, 3267 BG te
Goudswaard.
Vrijwilliger M. Veldhuizen is geopereerd aan zijn beide ogen vanwege staar. We hopen dat hij zijn
ogen nog veel mag gebruiken!
Zaterdag 19 november 2016 was
het feest op Urk. Velen kwamen
dominee en mevrouw Van Heteren feliciteren met hun 40-jarig
huwelijksjubileum. Ds. Van Heteren
was ook 40 jaar predikant. Mede
vanwege zijn 32-jarig bestuurslidmaatschap bij Kom over en help
werd hij door de burgemeester van
Urk, namens de koning, geridderd
in de Orde van Oranje-Nassau.
Samen met familie, gemeente en
vele anderen mochten we deze
gedenkwaardige middag meemaken. Ds. Van Heteren, graag bedanken we u nog eens voor uw zeer
trouwe diensten voor Kom over en
help. Én voor de gift voor ons werk
omdat u uw financiële cadeaus
daarvoor bestemd had.

Afscheid van
Jannieke Lindhout

Met een laatste buiging verlaat ik
het toneel van Kom over en help
voor andere uitdagingen. Ik ben
blij u gekend te hebben.
Het ga u goed, Jannieke
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Welkom voor…
… José van den Bosch

Ik ben 27 jaar en kom uit Woudenberg. Ik ben getrouwd met Arno en
samen hebben we een lieve dochter van twee jaar oud. Sinds afgelopen september heb ik de webshop
met wenskaarten van Wim van
Maanen overgenomen. Ik vind het
erg leuk om op deze manier een
klein beetje mee te werken aan
het mooie werk van Kom over en
Help. Omdat ik veel thuis bij onze
dochter ben heb ik veel tijd om
met de kaarten bezig te zijn. Komt
u kijken op www.joseskaarten.nl?
… Gerard Bouwheer
Met mijn vrouw Margriet woon
ik in Ederveen. Wij kennen Kom
over en help al vanaf 1985, toen
we op het dorp een kledingactie
organiseerden. Daarna probeerden
we donateurs te werven. We zijn
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een paar keer mee geweest met
de vrijwilligersreis. Omdat ik inmiddels de 65 gepasseerd ben en
vorig jaar een oproep las, heb ik
me aangemeld. Sinds januari doe
ik een deel van de administratieve
verwerking van de giftenontvangsten. Ik kan vanuit huis werken,
soms kom ik op kantoor. Zo hoop ik
een bijdrage te mogen leveren aan
het mooie werk, met de bede, of
de Heere het werk aan de minder
bedeelden wil zegenen.

… Chris Koster
Als nieuwe vrijwilliger in de rol van
relatiebeheerder nalatenschappen
stel ik me graag even voor. Mijn
naam is Chris Koster, 45 jaar, woonachtig in het mooie Gorinchem,
getrouwd en een dochter van 9
jaar. Ik ben zelfstandig ondernemer
en samen met mijn compagnon
werkzaam in de financiële dienst-

verlening als Financieel Planner en
Vermogensadviseur. In die hoedanigheid heb ik veel te maken met
testamenten, nalatenschappen en
schenkingsplannen. Graag vul ik
mijn vrijwilligersrol voor Kom over
en help in door onze donateurs te
informeren over deze complexe
materie. Ik hoop jullie op korte termijn te ontmoeten om eens door
te praten over júllie passie!
… Rieky Steller

Ik ben Rieky Steller. Ik ben 65 jaar
en ben getrouwd met Wim. We
hebben samen elf kinderen en momenteel 24 kleinkinderen. Als parttimer werk ik als telecedente bij een
bureau voor fondsenwerving, wat ik
al elf jaar met heel veel plezier doe.
Sinds kort ben ik bij Kom over en
help om de vrijwilligersfunctie
relatiebeheerder nalatenschappen
te helpen vervullen. Ik draag het
werk van Kom over en help dan
ook een warm hart toe. Door de
kwetsbaren in de samenleving te
ondersteunen, wordt hen toekomst
geboden en worden ze bereikt met
het Evangelie. Daar wil ik mij zoveel als mogelijk is voor inzetten.
… Bertina van de Stroet
Mijn naam is Bertina van de
Stroet. Ik ben 42 jaar en woon in
Barneveld. In het dagelijkse leven
werk ik als dialyseverpleegkundige
in het Meander Dialyse Centrum
in Amersfoort en Harderwijk, wat
ik met veel plezier doe! Naast m’n
werk heb ik verschillende hobby’s.
Eén van mijn grootste hobby’s is
zingen in het koor waar ik lid van
ben. Ik help mee met het organiseren van concerten die wij als
koor geven. Mijn ervaring binnen
de muziekcommissie wil ik graag
binnen Kom over en help delen
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een 21-jarige student uit Ede, waar
ik ook Communicatie studeer aan
de CHE. Bij Kom over en help ben
ik bezig met mijn vierdejaars afstudeerstage en –onderzoek. De stage
en het onderzoek gaan allebei over
de campagnes van Kom over en
help. Ik ben blij dat ik (5 maanden)
iets mag bijdragen aan het mooie
werk dat we hier met elkaar doen!
door binnenkort (samen met Jacoba Bons) een concert in Barneveld
te organiseren. Daarnaast zal ik als
vrijwilligster in de toekomst vanuit
huis administratieve taken voor de
stichting doen.
… stagiaire Wilma Kerpel

Sinds begin februari mag ik vijf
dagen in de week een werkplek
bezet houden op de afdeling Communicatie en Fondsenwerving in
het kantoor in Nijkerk. En dat doe
ik trouwens met alle plezier! Ik ben
16

Comité van aanbeveling
Vanaf de oprichting in 1974 heeft Kom over en help een comité van
aanbeveling. Wij zijn een interkerkelijke organisatie en daarom bestaat het comité uit predikanten van verschillende reformatorische
kerken, die op persoonlijke titel aangeven dat ze achter het werk
van Kom over en help staan.
Om het comité overzichtelijk en
‘actueel’ te houden is besloten tot:
Eén gemeentepredikant in actieve dienst per denominatie uit de
breedte van onze achterban.
Vanaf 1 februari 2017 is de samenstelling van ons comité als volgt:
• Gereformeerde Gemeenten: 		
ds. J.J. van Eckeveld, Zeist
• Protestantse Kerk in Nederland:
ds. A.A. Floor, Barendrecht;
• Oud Gereformeerde Gemeenten:
ds. G. Gerritsen, Echteld;
• Christelijke Gereformeerde
Kerken:
ds. H. Polinder, Urk;
• Gereformeerde Gemeente
in Nederland:
vacature;
• Hersteld Hervormde Kerk:
ds. P. de Vries,
Hardinxveld-Giessendam.

Dat betekent dat wij afscheid
namen van ds. C. Bos, Urk;
ds. J. Brons, Urk; ds. W.J. op ‘t Hof,
Gameren; ds. R. Kattenberg, Ede;
ds. R. Kok, Sliedrecht;
ds. C.J. Meeuse, Goes; ds. A.
Moerkerken, Capelle a/d IJssel;
ds. J. Oosterbroek, Harderwijk en
ds. M.C. Tanis, Werkendam.
Wij memoreren hierbij het overlijden van ds. J. Oosterbroek op
23 februari jl. en wensen de achterblijvenden Gods zorgende nabijheid toe.
Het bestuur bedankt de oudcomitéleden heel hartelijk voor hun
jarenlange bijdrage als lid van het
comité van aanbeveling.

Karst
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Kledingi�amelin�
Kledinginzameling
Wat wel en wat niet?
Wij ontvangen nog steeds heel
graag goede en opnieuw draagbare
kleding en schoeisel (dus geen
beddengoed). Dit mag bij elkaar
in één zak. Graag alleen sterke
vuilniszakken gebruiken en géén
dozen meer. Voor gebruikte dozen
worden namelijk kilo’s in mindering
gebracht.

Kledingdepots
Nieuw depot
Heeft u gelegenheid om een depot
te beginnen, of weet u in uw omgeving iemand die dat zou willen
of kunnen? Laat het ons weten!
Hoevelaken
In Hoevelaken zet familie W. van
de Biezen (Oosterdorpsstraat 111)
het kledingdepot van familie Spee
voort. Familie van de Biezen: hartelijk welkom! Wij komen graag bij u
langs om de voorraad op te halen.
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Familie Spee: heel hartelijk dank
voor alles wat u in de achterliggende twintig jaar voor ons hebt gedaan. De eerste tien jaar was Kees
ook een van onze vaste chauffeurs
op de bus. Fijn dat er voor u weer
opvolgers zijn gevonden.
Almkerk en Zwolle
Mevrouw De Groot in Almkerk en
familie Mensink/Bultman in Zwolle zijn om verschillende redenen
gestopt. In Zwolle is er nu helaas
geen depot meer. Voor Almkerk en
omstreken kan de kleding gebracht
worden bij familie Van de Ven in
Wijk en Aalburg. Heel hartelijk dank
voor al het werk in de vele jaren!
Woudenberg
Onze depothoudster in Woudenberg, mevrouw Blotenburg, kreeg
van een tweedehandskledingwinkel de gehele voorraad aangeboden. Een hele klus om het in te
pakken. Mevrouw Blotenburg en
dochters hebben het ingepakt met
behulp van enkele chauffeurs.
Jaarlijkse kledinginzameling

Jaarlijkse
kledinginzameling
Alblasserdam en
omliggende plaatsen
zaterdagen 22 april en
28 oktober a.s.

€ 65.000

Bunschoten/Spakenburg
zaterdag 8 april jl.

Transport en verkoop
Afgelopen maart zijn Evert Kwakkel
en Teunis de Jong toch nog een
keer naar Oekraine/Strumok gereden met de laatste oude voorraad
van de Watergoorweg. Daarbij is
ook een heel deel van de kleding
uit Ouddorp meegenomen. Fijn dat
dat nog een keer mogelijk was.
Ook is er een trailer met kleding/
schoeisel verkocht. Deze vracht
ging naar Bulgarije en leverde het
recordbedrag op van € 9.500.
U ziet het: inzamelen van goede
kwaliteit loont!

Evert

€ 9.500
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De goedertierenheid en waarheid zullen
elkaar ontmoeten, de gerechtigheid en
vrede zullen elkaar kussen.
Psalm 85:11

Kom over en help
Postbus 138
3860 AC Nijkerk
info@komoverenhelp.nl
Geroepen om te dienen

Bezoekadres
Beurtschipper 14, 3861 SC Nijkerk
Tel.: 033 246 32 08
Redactie: Corine de Jong, Ria Oudijn, Karst de Vries

