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een spontaan bedankje :
Good Morning,
Yesterday I told kids about Kom over
en help and we have prepared a small
surprise for all of you :)

Beste InterKom-lezer,
Als u even doorbladert, ziet u een foto van volle druiventrossen in Georgië. Het zijn de ‘‘vruchten’’ van een ontwikkelingsproject wat is gestart in samenwerking met onze
partners. Partnerschap. Het thema van deze InterKom en
een kernwaarde die beschreven staat in de missie en visie
van Kom over en help:
Partnerschap betekent voor Kom over en help samen met
lokale partners, op basis van een gedeelde christelijke
visie en uitgaande van gelijkwaardigheid en wederkerigheid, inhoud geven aan armoedebestrijding.
Ook de kledinginzameling en andere berichten hebben een
plek gekregen in deze InterKom. Leest u maar snel verder.
Hartelijke groet namens het team,

Marijke Gorter-Groothedde
Vrijwilligerscoördinator
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Thank you to your team for care for
us and for many more people in need
in different countries. We pray for you,
friends! God bless!
For many poor families you brought
HOPE and God’s light.
With love,
Children and staff of Good Shepherd
Shelter, Ukraïne

Oproep:
Voor de laad- en chauffeursploeg zoeken we nog meer
handen. ''Vele handen maken
licht werk.'' Helpt u ons aan
nieuwe vrijwilligers?

door de kinderen van
The Good Shepherd
Dit tehuis voor kinderen was gevestigd
in Makeevka in Oost Oekraïne. Door de
oorlog zijn ze uitgeweken naar WestOekraïne waar ze nu al enkele jaren
wonen. De oudste kinderen zijn intussen
al op een leeftijd dat ze begeleid zelfstandig kunnen wonen gedurende hun vervolgopleiding. Het zijn allemaal kinderen
die door hun ouders zijn verwaarloosd.
Velen hebben geen contact meer met hun
ouders.

Contact:
Beurtschipper 14
Postbus 138, 3860 AC Nijkerk
(033) 246 32 08
info@komoverenhelp.nl
www.komoverenhelp.nl

InterKom Kom over en help

3

Leren van partners

Partnerschap door de ogen
van Kom over en help
Eén koekje bij de koffie
Wellicht heeft u zelf ook wel eens partners ontmoet, op een reis naar een van
de landen waar we werken, tijdens een
voorlichting of bij de Nieuwjaarsbijeenkomst. Dan herkent u zich misschien
in het beeld dat wij hebben van onze
partners: hun onbegrensde gastvrijheid
die hun gasten ten deel valt, hun dienende houding, hun flexibiliteit. Er is
veel wat wij van hen kunnen leren: een
kinderlijk vertrouwen in de trouwe zorg
van de Heere en vrijmoedig getuigen van
Christus. Maar ook hun gastvrije houding
beschaamd de Nederlanders met hun
‘‘één koekje bij de koffie’’.
Op het moment van schrijven heeft Kom
over en help negentien partners in Oost
Europa en Centraal Azië. Deze partners
zijn ontzettend belangrijk voor ons: ze
zijn de spil van het vele goede werk dat
wordt gedaan. De medewerkers van onze
partnerorganisaties zijn immers verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren
van de projecten. Maar partnerschap is
geen zakelijke afspraak in de geest van
‘‘jullie doen het werk, wij houden toezicht
en werven de fondsen’’. Nee, partnerschap betekent zoveel meer!
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God is machtig!
Onlangs hebben we als team nagedacht
over de betekenis van partnerschap. Wat
betekenen partners voor ons? Wat kunnen wij van hen leren? Wat het meeste
indruk maakt op onze collega’s, is hoe
afhankelijk partners zich weten van de
Heere en hoe groot hun vertrouwen op
God is. Bij tegenslag (bijv. minder inkomsten, ziekte) wordt er meteen gebeden,
met het volste vertrouwen dat de Heere
uitkomst geeft: “God is machtig!” Of het
nu gaat om christelijke NGO’s (Niet-Gouvernementele Organisatie) of kerken,
onze partners hebben een sterke gerichtheid op Gods Koninkrijk en het eeuwige
leven. Daar draait het allemaal om, dat
is het ultieme levensdoel: zielen winnen
voor Christus. Er is grote vrijmoedigheid
om van Hem te getuigen.

Helpend getuigen
Onze partners laten met woord en
daad zien dat ze als christen betekenisvol willen zijn in de maatschappij.
Een christen staat niet langs de zijlijn,
maar staat middenin de samenleving
om een verschil te maken. Diaconaat
en evangelisatie gaan dan ook hand in

Par tners tijdens een training

in Moldavië

Vrijmoedig getuigen, ds.

hand: helpend getuigen. Partners laten
grote (com)passie zien voor de zwaksten
en gemarginaliseerden. Kerken openen
gaarkeukens, bieden hulp aan vluchtelingen en arme gezinnen. Veel protestantse
kerken in Oost Europa hebben juist op die
manier onbegrip en vijandigheden uit
hun omgeving weggenomen.
Veel van onze partners hebben een grote
bereidheid om te leren en hun organisaties verder te ontwikkelen. Kom over en
help organiseert regelmatig trainingen
waar onze partners aan deel kunnen
nemen. Zo proberen we gezamenlijk de
kwaliteit van ons werk en de projecten te
verbeteren. Ook nodigen we partners uit
om mee te denken over (nieuw) beleid.
Andersom denkt Kom over en help ook
mee met partners over de lange termijn.
‘‘Leven bij de dag’’ is immers een kracht
in Oost Europa, maar het kan ook een
valkuil zijn.

Ilia Coada, Moldavië

Kom over en help en partners
leren over en weer van elkaar.
Op praktisch gebied, maar ook
geestelijk zijn we elkaar tot een
hand en een voet.

Ik ben benieuwd wat u van
onze partners geleerd heeft!?
Laat gerust wat horen!
(abaijense@komoverenhelp.nl)

InterKom Kom over en help
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Partnerschap, broederschap

Partnerschap door de ogen van partners
Dear brother
Een e-mail van ds. Asatur Nahapetyan
begint standaard met ‘dear brother’
of ‘dear sister’ (beste broeder/zuster).
En zo doen veel ander partners dat ook.
Daarmee geven ze aan dat partnerschap
geen zakelijke overeenkomst is, maar
een hartelijke verbondenheid. We zijn
betrokken op elkaar en op de mensen
in nood, voor wie we samen iets willen
betekenen. Als partners zijn we broeders
en zusters in Christus. Al zijn er soms
verschillen op kerkelijk gebied, het is een
broederschap die grenzen overstijgt en
harten verbindt.
Afgelopen maart waren er drie ‘broeders’
op kantoor in Nijkerk. Eén van hen verwoorde prachtig waarom partnerschap
als broederschap meerwaarde heeft:
“Alleen kun je snel gaan, maar samen
kom je verder.”
Zoals de Bijbel het zegt: “Twee zijn beter
dan een; want zij hebben een goede
beloning van hun arbeid” (Prediker 4:9).
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' O nze banden zijn
sterk, net als de kerkbanken
die we hebben gekregen
en je weet dat die wel
honderd jaar meegaan.'

Tekst: Anthonet Baijense

Van onschatbare waarde
Sommige van die sterke banden gaan al
jaren mee. Met de Bulgaarse kerken waren er al contacten in de communistische
tijd: het partnerschap bestaat al dertig
jaar. De predikanten van de Bulgaarse
Baptisten Unie hebben dan ook warme
gevoelens bij die jarenlange relatie tussen
hun kerk en Kom over en help. “Ik kan
wel een boek schrijven over Kom over en
help. Onze banden zijn sterk, net als de
kerkbanken die we hebben gekregen en je
weet dat die wel honderd jaar meegaan”
(ds. Theo Angelov). En ds. Damian Podgorski zei ter gelegenheid van het 40-jarig
jubileum van Kom over en help: “Ik ben
dankbaar voor mijn vrienden in Nederland. Deze vriendschappen zijn voor
mij en ons allemaal van onschatbare
waarde.” Niet alleen de contacten tussen
kantoor en de partners zijn warm, maar
ook de bezoeken van vrijwilligers in het
buitenland worden erg gewaardeerd door
partners. Vorig jaar ging een groep vrijwilligers naar Georgië. Tamuna vertelde
na afloop: “Ik ben erg blij te horen dat
de groep het zo leuk gevonden heeft! Ik
heb ook een leuke tijd gehad. Een groep
met oudere mensen is altijd fijn, want
die stellen veel vragen en zijn oprecht
geïnteresseerd.” Zo’n betrokken en open
houding is van belang als mensen van
verschillende culturen elkaar ontmoeten.
Anders ligt onbegrip op de loer.

Van de klok
Hoewel ontmoetingen in Oost Europa soms ook een feest van (culturele)
herkenning zijn! Voor de van oorsprong
Amerikaanse Judy Ridgway (Bulgarije)
bijvoorbeeld. In Oost Europa kijken ze
niet op een uurtje, maar Nederlanders
zijn van de klok. Zo ook Amerikanen; het
zijn mensen van actie – tijd moet goed
besteed worden. Judy was heel blij (en)
verrast met de vrachtwagenchauffeurs
die meubels naar Borovtsi brachten:
“Ze arriveerden exact op het tijdstip dat
de chauffeur me verteld had! Fantastisch,
want het was nog licht! Binnen twee uur
was alles uitgeladen en opgeruimd!”
En ze waren nog “héél aardig” ook!
Elkaar begrijpen verbroederd!

InterKom Kom over en help
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Onder ons

Marijke Gorter

In Memoriam
Op 10 oktober 2017 is Nico van Wingerden overleden. Hij werd 72 jaar.
Zondagavond 8 oktober kreeg hij een
hartstilstand. Zo heeft zijn vrouw Alie
hem in de badkamer gevonden. Hij is
gereanimeerd maar zijn toestand bleef
ernstig. Dinsdag werd het kritiek. De
artsen hebben voor zijn leven gevochten,
maar toch kwam dinsdagavond het einde.
Aangrijpend!

Ook heeft hij veel technisch werk verricht,
zoals bij de verhuizing van het kantoor in
2015. Vrijdagmorgen na het laden was hij
met Lub van Steeg nog op kantoor. Evert
besprak met hen de vervanging van de
lichtbakken in het kantoor. Dat zouden zij
de komende weken samen gaan doen.
Nico is niet meer. Van de chauffeurs- en
laadgroep zijn nu al 8 vrijwilligers overleden.

Ook voor de laadgroep onvoorstelbaar.
Vrijdag 6 oktober was hij nog bij het laden
van een vrachtwagen kleding. Zondag uit
de kerk sprak Ton hem nog, hij zei: “bel
de komende week maar niet voor een
klus want wij hopen een paar dagen naar
Ameland te gaan.” Nico was altijd bereid
om te helpen, voor elke klus.

Ook nu weer hebben wij gehoord: Heden
ik, morgen gij! En zijn wij dan bereid?
“Want alle vlees is als gras, en alle
heerlijkheid des mensen is als een bloem
van het gras. Het gras is verdord, en zijn
bloem is afgevallen; maar het Woord des
Heeren blijft in der eeuwigheid; en dit is
het Woord, dat onder u verkondigd is.”
(1 Petr.1 : 24-25)

In april 2006 heeft Ton hem gevraagd of
hij vrijwilligerswerk zou willen doen voor
Kom over en help. Iets doen voor onze
medemens in Oost Europa, dat sprak
hem aan! Veel werk heeft hij verzet. Het
chauffeurswerk vond hij leuk, zo ook de
contacten met de kledingdepothouders.
Bij het laden van de vrachtwagens had
hij vaak de leiding. Door zijn inzicht en het
onderling overleg met de anderen verliep
het erg vlot.
8

Ds. E.J. Boudewijn van de Geref. Gemeente Barneveld-C leidde de rouwdienst en
bepaalde de familie en aanwezigen bij
Prediker 12, het laatste gedeelte van vers
5: “... want de mens gaat naar zijn
eeuwig huis.......”.
Wij wensen Alie met de kinderen en kleinkinderen de genade en de nabijheid van
de Heere toe. Hij alleen kan troosten.
Ton Janse en Evert Heger

Vanaf 1 september mag ik op dinsdag en
vrijdag een plek innemen in het kantoor
van Kom over en help, als vrijwilligerscoördinator. Ik, Marijke Gorter-Groothedde,
29 jaar, ben getrouwd en gezegend met
twee kinderen. We wonen in Leusden.
Ruim negen jaar heb ik gewerkt bij Siloah,
een instelling voor gehandicaptenzorg.
Eerst in Bodegraven en daarna in Den
Dolder. Het waren prachtige jaren, waar
ik dankbaar op terugkijk. In de achterliggende weken heb ik me kunnen verdiepen

in het belangrijke werk van Kom over en
help. Aan mij de taak om naast receptiewerkzaamheden het vrijwilligerswerk te
coördineren, voor de kledinginzameling,
de comités, eventuele nieuwe initiatieven
etc.
Ik zie er naar uit om u te spreken
of te ontmoeten! Mijn emailadres is:
mgorter@komoverenhelp.nl
Bel of mail gerust!

Heeft u
een vraag,
goede ideeën
of wilt u
kennismaken?

Wilfred Beukens
Wilfred heeft dit jaar afscheid genomen. Nadat hij mee is geweest met een jongerenreis, heeft hij heeft ons enkele jaren geholpen met het vormgevingswerk van folders,
brochures, kaarten etc. We hebben er begrip voor dat hij, nu hij getrouwd is en elders
woont, de keuze heeft gemaakt om te stoppen. Wilfred, bedankt voor je geweldige
inzet ten bate van Kom over en help. Het ga je goed in alles!
We zijn blij dat er een opvolger voor Wilfred is gevonden. Wiegert, veel succes gewenst
met je nieuwe taak! We zijn erg blij dat je tijd vrij wilt maken om elke maand enkele
uren vormgevingswerk voor Kom over en help te doen.
InterKom Kom over en help
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Fennie Schotsman

Henk van Hell

Graag stel ik mij aan u voor. Mijn naam is Fennie Schotsman. Ik ben 59 jaar. Vele jaren heb ik gewerkt voor een
zorgverzekering. Nu ben ik werkzoekende. Sinds juni
2017 werk ik elke woensdag als vrijwilliger op de administratie van Kom over en help. Inmiddels heb ik al veel
nieuwe dingen geleerd. Een paar dingen vallen mij op bij
Kom over en help. De hartelijkheid van de collega’s.
Maar ook dat er veel vrijwilligers zijn. Op allerlei gebied.
Oudere en jongere mensen met allemaal hetzelfde doel
voor ogen: zich in te zetten voor de naasten in Oost
Europa. Dat proef je.

Ik woon in Nijkerk. Twaalf jaar lang heb ik op de maandag geholpen bij St. Ontmoeting.
Ik wilde graag met de bewoners werken. Ik kreeg een band met hen en je gaat hun
achtergrond en problemen begrijpen. Op de duur kwam er verzadiging en soms waren
er ook ergernisjes, dus werd het tijd om te stoppen. Na een recente verhuizing heb ik
weer tijd voor andere dingen. Wekelijks ontmoet ik Lub van Steeg aan het schaakbord,
Lub haalde mij over om me aan te melden voor de laadploeg.
Sinds september 2016 doe ik mee met het laden voor Oekraïne of Roemenië. Nu hoor
ik formeel tot de laadploeg. Het bevalt me prima alhoewel mijn schouders het soms
zwaar te verduren hebben. Maar het is wel gezellig!

Huwelijk
Vrijwilligers Jan Maarten Heldoorn en Williene Blokland
zijn getrouwd op 12 oktober jl. Hun liefde voor elkaar is
ontstaan na een jongerenreis van Kom over en help.
Ook de ouders van Jan Maarten (voorzitter Gerben
Heldoorn en zijn vrouw Ada), hebben elkaar leren
kennen bij stichting Kom over en help. Prachtig!
Gods onmisbare zegen gewenst in jullie huwelijk!

Henric van Middelkoop
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Sinds een half jaar ben ik betrokken bij en
erg enthousiast over het werk van Kom
over en help. Ik ben Henric van Middelkoop, 20 jaar oud en kom uit Amersfoort.
In het dagelijks leven ben ik werkzaam als
een gereedschap-/instrumentmaker in de
auto-industrie. Na de Xperience reis van
2016 ben ik zo enthousiast geworden over
het werk van Kom over en help dat ik nu
het jongerenteam mag ondersteunen en als
voorlichter basisscholen aan de gang ga.
Wat fijn om een goed en enthousiast team
achter mij te hebben! Ik heb er zin in!

Ria Oudijn
Omdat ik per 1 augustus jl. ben begonnen
met ander werk, heb ik mijn baan bij Kom
over en help op moeten zeggen. En daarom zeg ik jullie allemaal, in het bijzonder
onze trouwe vrijwilligers, gedag.
Er is een tijd van komen en een tijd van
gaan. Na elf jaar ‘dienst’, waarvan de
eerste zes jaar als vrijwilligster, begon het
te kriebelen. De studie psychologie bij de
Open Universiteit is al een eind gevorderd
en dan komt de vraag vanzelf bij je op,
hoe je die kennis kunt gaan aanvullen
met ervaring. Inmiddels heb ik de eerste
gesprekken erop zitten met cliënten in de

functie van klachtenfunctionaris bij enkele
grote zorginstellingen. Mooi werk: een
luisterend oor bieden en een bemiddelende rol spelen. Ik blijf me inzetten voor het
kwetsbare, het zwakke, maar dan op een
hele andere, meer directe manier.
Als team hebben we in 2016 een tekst
bedacht voor op de muur bij de receptie,
die ons zou inspireren bij ons werk. Het
werd een Bijbelwoord: ‘‘…wie zich over
een arme ontfermt, eert God, uit het
Spreukenboek’’ (zie foto). Ga door met
dit mooie werk en er zal zegen zijn!
InterKom Kom over en help
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Interview met meneer Janse

Ton Janse (achter het stuur)
en Jacob van den Brink

Tranen om
een kerkbank
Ton Janse

In de paar weken die ik bij Kom
over en help werk, heb ik zijn
naam meerdere keren horen
vallen. Tijd voor een ontmoeting met een bevlogen en
actieve man, met een groot
hart voor stichting Kom over
en help.
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Even kennismaken
Ik ben gehuwd, heb een dochter en woon
in Barneveld. Ik heb altijd bij ABN-AMRO
gewerkt, totdat er een regeling kwam om
met vervroegd pensioen te gaan. Hier heb
ik van geprofiteerd omdat ik ook in de gemeenteraad van Barneveld zat. Daar ben
ik actief geweest voor de SGP, eerst in het
jongerenwerk, daarna voor de kiesvereniging en nog later voor de gemeenteraad
tot 2014. Ik zit ook in de cliëntenraad van
Zorggroep Sirjon.

Betrokken vanaf de beginjaren
Al vanaf de oprichting ervaar ik een grote
betrokkenheid en ben ik als donateur
verbonden aan Kom over en help. In 2005
ben ik begonnen als kantoorvrijwilliger, ik
regelde o.a. vergunningen voor de transporten. Wim van de Pol werd ouder en

vroeg mij in 2007 of ik de coördinatie van
de transporten voor de kledinginzameling
van hem wilde overnemen. Ik had al twee
jaar meegelopen, dus kende al verschillende mensen. De heer Van de Pol had een
keurige lijst gemaakt met alle chauffeurs
en vrijwilligers, van kledingdepothouders,
scholen en vrouwenverenigingen. Ik onderhoud de contacten met de kledingdepothouders en ik coördineer het kledingtransport. Depothouders bellen mij als
de volle zakken weer opgehaald kunnen
worden. Ik regel dan chauffeurs, waarna
we de kleding gaan halen bij de kledingdepots. Wanneer er een vrachtwagen met
kleding vertrekt naar Oost Europa, bel
ik mensen van de laadploeg. Met elkaar
zorgen we ervoor dat de vrachtwagen vol
komt en kan vertrekken. Tegenwoordig
zamelen we alleen kleding in, omdat er
minder behoefte is aan andere goederen.
Vroeger reden we ook met bedden, kerkbanken, rolstoelen etc. naar Oost Europa.
Ook heel veel schoolsets zijn er versjouwd.
Verschillende scholen hebben wij zelfs
helemaal leeggehaald. Dat waren drukke
dagen, maar het was ook erg gezellig
onder elkaar. Chauffeur Misha heeft hier
een belangrijke rol in gespeeld. Ik weet
nog een keer dat we kerkbanken gingen
halen in Lutjegast, een klein kerkje van
de CGK. Door de vergrijzing hield de kerk
op te bestaan. Een ouderling had contact
gelegd, ik trof hem met tranen in zijn ogen.
Het afscheid nemen van de kerkbanken
waar hij zijn hele leven zijn plek op mocht
innemen gaf veel herinneringen.

Nieuwe werkwijze
Na onderzoek en gesprekken is men tot
de conclusie gekomen dat er veel meer

effectieve hulp verleent kan worden als
we de kleding in Nederland verkopen.
De netto opbrengst wordt besteed aan
een kinderproject in Oekraïne, terwijl de
kleding na het laden ook naar Oost Europa gaat. Daar wordt de kleding verkocht
in tweede hands kleding winkeltjes. Dit
zorgt voor economische ontwikkeling en
werkgelegenheid. Ook de armen kunnen
hier voor heel weinig geld kleding kopen.
Ik ben heel blij dat ik namens Kom over
en help kan zeggen dat het nieuwe beleid
is opgepakt door de vrijwilligers. Het gaf
ook best wel vragen. Gelukkig zie ik dat
er begrip voor de nieuwe werkwijze is
gekomen en dat de meeste vrijwilligers
met enthousiasme door zijn gegaan met
het verzamelen van kleding!

Lekker warm voor de winter
Ik ben vijf of zes keer mee geweest met
een vrijwilligersreis. Zo stonden we een
keer in de hal van de kerk in Zjitomir. Daar
werd de kleding verdeeld onder de arme
mensen. Het lag op lange tafels. Een
oudere vrouw paste een jas aan. In het
Oekraïens begon ze tegen mij te praten.
Om iets terug te zeggen, zei ik: het staat je
goed. De vertaalster zei, “weet je wat die
vrouw tegen je zegt? Lekker warm voor
de winter.” Het gaf mij een besef waarom
ik dit werk zo graag doe! Als je de maatschappelijke armoede ziet in Oost Europa
en beseft dat het je naasten zijn, dan wil
je de mensen daar graag helpen. Dat
motiveert mij om veel vrije tijd te steken in
het werk voor Kom over en help. Ik hoop
ook dat de vrijwilligers beschikbaar blijven
en dat we met elkaar ons blijven inzetten
voor de allerarmsten in Oost Europa!
InterKom Kom over en help
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Fotoverslag laden vrachtwagen
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Op 6 oktober 2017 is er met vrijwilligers
een vrachtwagen vol kleding geladen
in Nijkerk. Op de foto’s is ook Nico van
Wingerden nog te zien (op de groepsfoto
staat hij als 1e van links). Wat was het
een schokkend bericht toen we enkele
dagen later hoorden dat hij is overleden.
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De kledinginzameling is een belangrijke inkomstenbron voor Kom over en help, omdat
hiermee ontwikkelingsprojecten kunnen worden gesteund. Bijvoorbeeld voor kinderwerk in Oekraïne. De verkochte kleding wordt naar Oost Europa getransporteerd.
In het komende jaar willen we zoeken naar mogelijkheden om het aantal kledingdepots
uit te breiden. Uw hulp kunnen we hierbij goed gebruiken. Op de website staat een vacature. Probeert u mensen warm te krijgen om een depot te starten? Het zou prachtig
zijn als we nóg meer kleding binnen krijgen en dus nóg meer kinderen kunnen helpen.
Hieronder ziet u het huidige overzicht kledingdepots:
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Kledinginzameling
In de afgelopen maand zijn er diverse
kledinginzameldagen geweest. De loods
ligt weer vol en er kan binnenkort opnieuw een vrachtwagen worden geladen.
De volgende inzameldagen staan nog
gepland:
IJsselmuiden
Vrijdag 10 november van 19.00 - 21.00
uur en zaterdag 11 november van
10.00 - 12.00 uur. Het adres is bij Van
Dieren aan de Trekvaart ter hoogte
van nr. 53 in IJsselmuiden. De ingang
is aangegeven met een spandoek.
Enkhuizen
Donderdag 16 november kledinginzameling bij de Gereformeerde Gemeente.

€ 65.000

De eerste oogst van de wijngaard in Georgië
Twee jaar geleden heeft onze partnerorganisatie in Georgië land van de kerk gebruikt
om een wijngaard te planten. Dit jaar is het dan zover: de eerste oogst kan geplukt
worden! Een prachtig moment voor onze partnerorganisatie en de mensen die er
werken. De verwachting is een opbrengst van 10.000 tot 12.000 kilo druiven.
De impact van de wijngaard is groot. De lokale bevolking werkt fulltime of parttime
in de wijngaard en kan hierdoor in het eigen levensonderhoud voorzien. Daarnaast
besteedt onze partnerorganisatie de opbrengst van de druiven aan andere sociale
projecten, zoals een gaarkeuken voor oudere mensen. Onlangs is onze collega Maris
Goudzwaard naar Georgië geweest om het project te bezoeken, samen met ondernemer en ambassadeur Sjors
van de Lagemaat. In een korte terugblik vertelt Maris:
“Het was heel mooi om te zien dat er nu al geoogst kan
worden. De verwachte oogst was ook de prognose die
vooraf gemaakt is. Wel zijn, door verschillende oorzaken, de kosten wat hoger dan begroot. Die kosten heeft
onze partnerorganisatie voor eigen rekening genomen.
Op termijn kan er een goede winst gemaakt worden,

waarmee de afhankelijkheid van donoren bij sociale
projecten kan afnemen. Heel mooi om te zien dat dit
project zo op twee fronten een bijdrage levert”.

Transport en verkoop
Verkoop kleding, schoenen en dekens.
De baten t/m oktober zijn € 37.430,-.
Wij hopen nog twee vrachten te
kunnen verkopen dit jaar, waarbij de
jaaropbrengst uit zal kunnen komen
op € 52.500,-. Voor het gehele jaar
is € 65.000,- begroot.
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De thermometer in onze plannen

Terugblik activiteiten

Donderdag 15 juni jl. was bijna letterlijk
de dag halverwege ons Meerjarenbeleidsplan (2015-2019). Een goed moment om
als bestuur en medewerkers van Kom
over en help sámen na te denken over
enkele thema’s die als speerpunt van
beleid staan vermeld.

Bertina van de Stroet heeft samen met Jacoba Bons op 27 mei een concert in de Oude
Kerk van Barneveld georganiseerd met een mooie opbrengst voor Kom over en help.

Samen met onze partnerorganisaties
bereiken we kinderen en gezinnen die
hulp nodig hebben omdat ze geen
helper (meer) hebben.
Vragen: Hoe kunnen we de kwaliteit
van de partners versterken?
En hoe kunnen we hen op termijn
minder afhankelijk van ons laten zijn?
We willen de bestaande achterban nog
meer verbinden met de kinderen en
gezinnen in onze landen (verdiepen)?
En we willen meer donoren betrekken
bij ons werk (verbreden)?
Vragen: Wat zijn de kansen, zijn er
risico’s, wat zijn de kaders?

Midtermevaluatie 15 juni 2017 jl.
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Het thema van deze avond was: hemelvaart. Ds. Jongejan hield hierover een meditatie terwijl het Reformatorische jongeren- en meisjeskoor ‘‘Zanglust’’ dit thema
verwerkte in de muziekstukken die zij ten gehore brachten. De totale opbrengst van
deze avond was € 1.933,35 en is bestemd voor kinderen met een beperking in Moldavië
die centraal stonden binnen de voorjaarscampagne van Kom over en help.

Midtermevaluatie 15 juni 2017

jl.

Comité Moerkapelle heeft op 13 mei een gezellige voorjaarsfair georganiseerd met
een prachtige opbrengst van € 4.400,-. De opbrengst is bestemd voor kinderen met
een handicap in Albanië.

Voor in uw agenda
De gesprekken onder leiding
van Leen Stok, deskundige op
het gebied van beleidsontwikkeling, leverde veel informatie
op voor het Jaarplan 2018.
Tekst: Karst de Vries

Psalmzangavond
Zaterdag 11 november
Op D.V. zaterdag 11 november hopen wij
weer onze jaarlijkse (20e) psalmzangavond
te houden. Onze predikant ds. J.C. den
Ouden hoopt deze avond te leiden.
Maarten van Dijk zal het orgel bespelen.
Ook dit jaar zal de collecte weer bestemd
zijn voor winterhulp aan onze zustergemeente Chisilea Mare in Moldavië. Zij
hebben het in de wintermaanden altijd extra
moeilijk en onze ondersteuning is dan ook
heel erg welkom, ja, eigenlijk noodzakelijk.
Na afloop van de psalmzangavond is er
gelegenheid om elkaar in Eltheto te ontmoeten. Wij hopen weer velen van u te ontmoeten en een gezegende avond met elkaar te
hebben.

Zaterdag 13 januari
D.V. 13 januari is de nieuwjaarsbijeenkomst voor vrijwilligers.
De Nieuwjaarsbijeenkomst was
altijd op de 1e zaterdag van het
jaar, vanaf 2018 op de 2e zaterdag
van het nieuwe jaar.
U bent van harte welkom!

Aanvang: 19.30 uur. Iedereen hartelijk
welkom! Adres: Ooievaarstraat 2 in
Opheusden
InterKom Kom over en help
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‘‘Twee zijn beter dan één;

want zij hebben
een goede beloning
van hun arbeid''
Prediker 4:9

Geroepen om te dienen

