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Beste
Interkom-lezer,
Dienen. We lezen er veel over
in de Bijbel. Gods Woord roept
ons op om anderen te helpen.
Of het nu gaat om vrienden of
vijanden. We moeten elkaars
lasten dragen en elkaar
bemoedigen, ook als dat
niet makkelijk is. In Spreuken
19:17 staat: “Die zich des
armen ontfermt, leent den
HEERE.” Wat is het mooi om
ook in deze InterKom weer te
lezen over al die vrijwilligers,
die zich zo dienstbaar mogen
inzetten! Dan volgt er in
vers 17b: “en Hij zal hem
zijn
weldaad
vergelden.”
We hopen dat jullie in die
afhankelijkheid
dienstbaar
mogen zijn, voor Kom over
en help en indirect voor onze
kwetsbare medemens. Veel
leesplezier!
Hartelijke groet
namens het team,
Marijke Gorter-Groothedde
Vrijwilligerscoördinator
mgorter@komoverenhelp.nl

Vrijwilligersreis

Van 5 tot 11 april zijn we met vijftien personen naar Armenië
gevlogen voor de driejaarlijkse vrijwilligersreis. Met dit fotoverslag
laten we u graag meegenieten. Enkele bijzondere ervaringen delen
we graag met je. Je kunt onze blogs ook teruglezen op de website:
www.komoverenhelp.nl/vrijwilligersreis
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“Terwijl een gedeelte van de groep een wandeling maakt langs de
troosteloze flats, bezoeken enkele vrijwilligers een moeder met drie
kinderen. De hele familie slaapt in één kleine ruimte met een stapelbed.
Vader is door alcoholproblemen niet meer in beeld. Zo heftig om te
zien. Ramen, een douche en een toilet ontbreken. Ik haal een kettinkje
met een hartje uit m’n tas, van de Action. Ik geef hem aan de moeder.
Ze vraagt of ik hem bij haar om wil doen. De oorbelletjes krijgt de
dochter. Ik krijg een dikke knuffel, maar moet moeite doen om mijn
tranen in te houden in deze verdrietige situatie. Buiten komt het eruit.
Wat zijn wij enorm bevoorrecht! Het doet pijn om dit gezin zo achter
te laten wetend dat ze de komende jaren in dit ‘hok’ moeten blijven
wonen. Gelukkig krijgen ze support vanuit de kerkelijke gemeente.
Wat ben ik blij om deze verhalen te mogen delen met kinderen in
Nederland. Zodat ze weten dat het werk van Kom over en help er
écht toe doet.”
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“We zijn bij een kindertehuis voor
kinderen
met
een
verstandelijke
beperking. Zo’n honderd kinderen
worden hier liefdevol verzorgd. Op de
woongroepen wonen veertien kinderen,
met twee begeleiders. We treffen de
kinderen buiten in het zonnetje. Een
jongen met een dreigend voorkomen
wordt weer teruggebracht naar de
schommel. Andere kinderen maken met
geluiden contact en genieten van de
aandacht die ze van ons krijgen. We
zien personeel met veel passie en liefde
zorgen voor de kinderen. We lopen
door het gebouw en ontmoeten in een
dagbestedingsruimte een aanhankelijk
meisje die graag even met ons knuffelt.
De begeleider moet haar uit onze
handen overnemen, zó geniet ze van
de aandacht. We zijn diep onder de
indruk van de betrokkenheid van de
medewerkers. In dit land is het heel
bijzonder dat er zoveel persoonlijke
aandacht en zorg is, terwijl vroeger de
gehandicapten werden weggestopt en
uitgestoten.”
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“We krijgen een hartelijk welkom
en een kopje espresso van de
burgemeester van Torfavan. Het dorp
is niet aangesloten op een riolering
en het waterleidingnet. “Moet ik hier
naar de wc?” Naast het huis van de
burgemeester vinden we een -volgens
Maria- keurige wc. Niet meer dan een
klein oud hokje met een gat in de
grond. We knijpen onze neus dicht.
Met lede ogen kijken we om ons heen
naar de andere huizen. Hoe gaat het
er aan toe als de mensen niet kunnen
douchen en in zo’n klein oud hokje hun
behoefte moeten doen? Het lijkt soms
net of we in een museum rondlopen,
maar dit is écht! De burgemeester
vertelt ons over het dorpje. Honderd
van de honderdvijfendertig gezinnen
hebben vier schapen gekregen. In
tussentijd mogen ze de schapen niet
verkopen. Ook is er aandacht door
de organisatie voor nieuwe daken.
Op de foto’s kun je zien dat dit geen
luxe is. We ontmoeten verschillende
gezinnen in hun huisjes. Zo komen
we ook bij een vrouw die haar lam
vasthoudt, als haar trots en als haar
rijkdom en hoop voor de toekomst.”

In Memoriam

Op zaterdag 13 april jl. ontvingen wij het bericht dat onze
gewaardeerde vrijwilliger Leo Janse op 72-jarige leeftijd, na een
periode van afnemende krachten, is overleden.
Leo heeft ruim twintig jaar geleden het comité Alblasserwaard
opgericht. Hij heeft zich altijd maximaal ingezet voor Kom over en
help. Hij had een groot netwerk en dat gebruikte hij ook vaak om
autobussen te lenen voor de kledingactie, collectanten voor de huis
aan huis collecte, verkoopadressen voor de banketletteractie, etc. Zo’n
anderhalf jaar geleden heeft hij een hartinfarct gehad. In combinatie
met zijn COPD veroorzaakte dat ernstige benauwdheid en daarvoor
is hij verschillende malen in het ziekenhuis opgenomen geweest.
Zijn werk voor het comité van Alblasserwaard moest hij even stil
leggen. Zodra het kon pakte hij het weer op, soms zelfs vanuit zijn
ziekenhuisbed. Met veel gedrevenheid en passie heeft hij zich samen
met de andere comitéleden ingezet voor projecten, zoals de ‘Good
Shepherd’ in Oekraïne. Onze tijden zijn in Gods hand. Zo is Leo van
ons heengegaan. Het comité van Alblasserwaard zal hun voorzitter
erg gaan missen!
In een eerdere mail gaf Leo aan dat de Heere alles leidt in Zijn
oneindige wijsheid. Mag het ons gebed zijn dat deze God ook voor
de toekomst Marian kracht wil geven om te volgen in deze verdrietige
weg. De Heere zij haar nabij!
U kunt uw medeleven tonen door
een kaartje te sturen naar:
Mevr. M.J. Janse-van Herk
Mesdaglaan 3
2951 PH Alblasserdam
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Zo ook vandaag. In de regio
Donetsk bezoekt hij Yevgeniy en
Yana, een jong stel dat pasgeleden
een
dagopvangcentrum
voor kwetsbare kinderen is
begonnen. Ze zijn jong en
enthousiast, maar onervaren.
Andrey luistert, voorziet hen
van de nodige informatie en
brengt hen in contact met
Alexander, die vergelijkbaar
werk doet als Yevgeniy en Yana
in een nabijgelegen stad. De
krachten worden gebundeld en
er groeit een warme band. Na
de bijeenkomst bezoekt Andrey
het dagopvangcentrum. Hij ziet

Dienen in de praktijk
Een dag uit het leven van Andrey Malov

Dit is Andrey, hij is projectcoördinator bij onze partnerorganisatie
Light of Resurrection. Het grootste deel van het jaar reist hij door
Oekraïne om lokale kerken en organisaties te bezoeken. Hij biedt
financiële hulp, ondersteunt bij het opstarten en verbeteren van
projecten en traint en bemoedigt predikanten en sociaal werkers.
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duidelijk dat Yevgeniy en Yana
van dit werk houden en een
gave hebben om met kwetsbare
kinderen om te gaan.
Jaarlijks brengt Andrey honderden
van soortgelijke bezoeken, waar
hij mensen als Yevgeniy en Yana
ontmoet. Zo worden ze deel van
zijn gedachten en gebeden. En als
Andrey thuiskomt, schrijft hij zijn
ervaringen op en deelt hij deze
verhalen van hoop, met het gebed
dat God iemand in Oekraïne of
daarbuiten zal aansporen zijn
bediening te ondersteunen.
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Cora Bisschop

Hallo allemaal, Mijn naam is Cora Bisschop, ik ben
23 jaar, woon in Renswoude en ben getrouwd
met Herman. Van maandag tot en met donderdag
werk ik bij Greengiving in Barneveld, Greengiving
verkoopt duurzame relatiegeschenken. Sinds
december 2018 ben ik elke eerste vrijdag van
de maand te vinden op het kantoor van Kom
over en help. Voorlopig is mijn belangrijkste
taak om te zorgen voor meer bekendheid van
de kledingdepots. Ik vind het belangrijk om als
christen tijd te besteden aan mijn naaste die het
minder heeft dan ik. Op dit moment kan ik bij Kom
over en help die taak waarmaken. Wie weet tot
ziens! Hartelijke groet, Cora
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Manda Warnaar

In oktober ben ik bij Kom over en help
begonnen als projectadministrateur
op de afdeling Programma’s. Mijn
naam is Manda Warnaar. Mijn man
en ik hebben vijf kinderen, van wie er
twee getrouwd zijn. Twee keer in de
week rijd ik vanuit onze woonplaats
Apeldoorn naar Nijkerk om me daar in
te zetten voor deze mooie organisatie.
Als gezin hebben we een aantal jaren
in het buitenland gewoond in verband
met zendingswerk. Deze ervaring met
het wonen en werken in een andere
cultuur wil ik onder andere graag
inzetten voor de kwetsbare naasten die we ondersteunen in de
landen waar we werken. Om op die manier dienstbaar te mogen zijn
in het Koninkrijk van God.

Inge Verburg-van Hierden en Juliëtte van den
Dool-van Hierden
Wij zijn Inge Verburg-van Hierden en
Juliëtte van den Dool-van Hierden.
Via onze vader Henk (relatiemanager
zakelijke markt) zijn wij betrokken
geraakt bij Kom over en help. Beiden
zijn wij kunstdocent en samen
hebben wij ‘Zuslief’ opgericht. Wij
geven workshops en via social media
moedigen wij mensen aan creatief aan
de slag te gaan. Met plezier schrijven
wij dan ook de kidspagina voor het
magazine. Daarmee hopen wij dat
kinderen leren wat Kom over en help
doet en dat ze op een creatieve en
actieve manier Gods liefde ontdekken.
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Dick Pors

Mijn naam is Dick Pors en ik ben
sinds eind januari actief bij Kom
over en help als interim-directeur/
hoofd programma’s. Ik ben 53 jaar
oud en woon samen met mijn vrouw
Marian in Lunteren. We hebben vier
jongvolwassen kinderen, die inmiddels
hun eigen weg gaan. Na mijn militaire
dienst ben ik in 1986 in de financiële
dienstverlening gaan werken. Ruim
twintig jaar geleden ben ik zelfstandig
interim-professional geworden. Binnen
het bank- en verzekeringswezen heb ik eigenlijk alles gedaan, van
adviseur tot (interim-)directeur. Begin 2019 ben ik in loondienst gaan
werken bij StrategieSuite in Lunteren. Vanuit StrategieSuite word
ik twee dagen per week gedetacheerd bij Kom over en help. Het is
echt heel mooi om als interim-directeur (indirect) een christelijke
handreiking te mogen doen aan kwetsbare medemensen! Als
vrijwilliger ben ik binnen de Christelijke Gereformeerde Kerk in Ede
actief als voorzitter van de Commissie van Beheer. Komende periode
hoop ik de organisatie van Kom over en help als kwartiermaker gereed
te maken voor de komst van een nieuwe directeur.

Lianne de Haan

Hallo! Wat leuk dat u ook vrijwilliger bent bij Kom
over en help. Sinds kort ben ik ‘overgekomen’ om
mij aan te sluiten bij de groep. Ik ben Lianne de
Haan en studeer momenteel in Nijmegen. Op
een bijzondere manier kwam ik in aanraking met
Kom over en help en nu mag ik bijdragen aan
onderzoek. Bijvoorbeeld naar het enthousiasme
onder donateurs voor nieuwe ideeën over onder
andere sponsoring van projecten. Ik hoop bij
te kunnen dragen aan het vernieuwen van
donateursstijlen, om zo de financiering van
alle projecten te optimaliseren. Op een prettige
samenwerking!
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Marinda Verheij–Krijgsman

Mijn naam is Marinda Verheij, ik ben
getrouwd met Patrick en we hebben
een zoontje: Bram. Bram is 5 maanden
oud. Via m’n vader (lid in het comité Alblasserwaard) ben ik bij Kom over en
help terechtgekomen. Tijdens de vergaderingen doe ik vooral de secretariële werkzaamheden. Ik heb deze taak
overgenomen van Esther Schot. Ik ben
werkzaam als directiesecretaresse op
het Wartburg College.

Alice de Graaf

Hoi allemaal, Alice hier! Een 20-jarige,
vrolijke Communicatiestudent aan de
Christelijke Hogeschool Ede. Al van jongs
af aan was ik een soort vrijwilliger van Kom
over en help. Dan hielp ik mijn moeder met
collecteren en bij het inzamelen van kleding.
Nu mag ik mijn skills voor Kom over en help
inzetten als vormgever. Een hele toffe kans
voor een goed doel!

Edith Wildeman

Hoi allemaal! Mijn naam is Edith Wildeman en sinds
een paar maanden ben ik vrijwilligster bij Kom over
en help. Toen ik op de website van mijn school
(Christelijke Hogeschool Ede) zag staan dat Kom
over en help een vormgever nodig had, heb ik geen
moment getwijfeld om te solliciteren. Ik wilde graag
een (klein) onderdeel worden van het werk dat Kom
over en help verricht: onze kwetsbare naasten dienen. Samen met Alice verzorg ik nu de vormgeving
van verschillende producten en ik hoop dat ik nog
lang op deze manier mijn bijdrage kan leveren.
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Teus en Rita Barreveld
Reinier van Dijke

Ik ben Reinier van Dijke,
32 jaar, woonachtig in het
lekker drukke, multiculturele
Rotterdam. Ik ken Kom
over en help van twee
Xperiencereizen die ik eerder
heb gedaan. Deze reizen,
waarbij jongeren een heel
andere cultuur leren kennen,
zijn voor mijzelf ook verrijkend
geweest. De openheid qua
spreken over het geloof en
de eenvoudige levensstijl van
onze Oost-Europese broeders
en zusters vind ik altijd erg
inspirerend (en soms als rijke
westerling wat beschamend).
Ik hoop als reisbegeleider
bij de Xperiencereizen veel
jongeren het werk van Kom
over en help in Oost-Europa
te kunnen laten zien.

Wij zijn Teus en Rita Barreveld
en wonen met nog drie
thuiswonende kinderen op
een boerderij in de polder bij
Nieuwer ter Aa. Al heel lang
kennen en steunen wij Kom over
en help, maar sinds vorig jaar
in een wat actievere rol. Onze
dochter Gerieke, werkzaam bij
Kom over en help, heeft ons
getipt om kleding in te gaan
zamelen, omdat er in onze
regio nog geen depot was.
Inmiddels zijn wij, mede dankzij
haar, aardig ingewijd in het
Kom over en help-wereldje. We
zijn dankbaar dat we op deze
manier iets kunnen en mogen
bijdragen. En inderdaad, op de
nieuwjaarsbijeenkomst hebben
wij het ervaren: het voelt als
familie!
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Marc Holleman

Ik ben 53 jaar, getrouwd met Wilma, we
hebben vijf kinderen en wonen in Woudenberg.
In het dagelijks leven ben ik als zelfstandig
ondernemer werkzaam in de financiële sector
(advisering op het gebied van hypotheken en
particuliere en bedrijfsmatige verzekeringen).
We leven mee met de Hersteld Hervormde
Gemeente Woudenberg, waar ik als ouderling
deel uitmaak van de kerkenraad. In onze vrije
tijd zijn wij graag in de natuur, we houden erg
van wandelen. Onze vakantie brengen we dan
ook graag in de bergen door. Sinds juli 2018
maak ik deel uit van het bestuur. Voor mij een
uitdaging en een voorrecht om als bestuurder
mee te mogen denken en werken binnen Kom
over en help. Waarom een uitdaging? Met name
door de doelgerichte en praktische hulp die we
mogen bieden aan kwetsbare en kansarme
gezinnen en kinderen. Waarom een voorrecht?
Als we letten op de opdracht van Jezus om
barmhartigheid te betonen aan onze naaste,
dan is het een voorrecht om een schakeltje te
mogen zijn binnen onze organisatie. Met deze
insteek hoop ik van toegevoegde waarde te
zijn binnen het bestuur en daarmee voor de
hulp die we als stichting mogen bieden!

Evelien van Middendorp

Mijn naam is Evelien van Middendorp (53 jaar) en ik woon in
Kootwijkerbroek, samen met mijn man Bert en nog twee thuiswonende
kinderen. Op onze boerderij verkopen we verse melk en eieren vanuit
‘’t Melkhuusje’. Op een dag lag daar een folder van Kom over en
help en kwam er de vraag of we hiervoor kleding wilden inzamelen.
‘Geroepen om te dienen’ stond er op de folder. Dat sprak ons wel aan
en omdat we de mogelijkheid en de ruimte hebben om dit te doen,
zeiden we hier graag ja op. Zo kunnen we concreet een klein steentje
bijdragen aan dit mooie werk.

Kees en Henny de Jong

Wij zijn Kees en Henny de Jong, al ruim 30
jaar woonachtig in Waddinxveen. Omdat
Kom over en help in Waddinxveen nog geen
inzamelpunt voor kleding had, kwam de
vraag of wij daarvoor beschikbaar wilden
zijn. De aanwezigheid op onze boerderij
van een eierenautomaat die 6 dagen per
week 24 uur per dag bereikbaar is, blijkt
een mooie combinatie met het inzamelen
van de kleding. Nu we enige maanden de
kledinginzameling doen, zien we dat het
virus van vrijwilliger ons ook besmet heeft.
Mooi om op deze wijze onze naaste ver weg
te kunnen helpen.

Ewout Pul
Ik ben Ewout Pul, 24 jaar oud
en sinds 2 jaar getrouwd met
Geraldine. Samen hebben wij
een zoontje van 5 maanden
oud, Jefta is zijn naam. We
wonen in Ermelo, waar ik
ben geboren en getogen. Na
de middelbare school ben
ik maatschappelijk werk gaan studeren aan de CHE. Ik heb eerst
in de jeugdzorg gewerkt, maar door een tekort aanbanen ben ik
overgestapt naar de psychiatrie. Op dit moment ben ik ruim anderhalf
jaar als groepsleider aan de slag in een van de tbs-klinieken die ons
land telt. Supergaaf om te werken met mensen die naast een delict
en een ernstig psychiatrische stoornis toch gewoon mens zijn. En
om hen een stapje verder te mogen helpen. Een jaar of acht geleden
ben ik met de Xperiencereis van Kom over en help mee geweest naar
Moldavië. Ik heb daar prachtige ervaringen opgedaan en daarna heb
ik kort nog vrijwilligerswerk gedaan voor Kom over en help. Door de
drukte van de studie ben ik tijdelijk niet meer actief geweest, maar nu
ga ik weer aan de slag als reisleider bij de Xperiencereizen. Ik heb er
zin in!
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Melvin Kooij

Mijn naam is Melvin en ik ben via via bij Kom
over en Help terecht gekomen. Het was
eigenlijk altijd al wel een wens om iets voor
de medemens te kunnen betekenen die het
minder hebben als mij. En dan spreken mij dit
soort kinderen mij ook aan omdat die grote
tegenstellingen laat zien. De wreedheid van
deze wereld maar daartegenover de liefde
gekregen van God die het draagbaar maakt.
Aangezien ik in de ICT sector werkzaam ben en onlangs een
gedeeltelijke overstap heb gemaakt naar videografie leek mij dit ook
uitstekend om toe te passen voor Kom over en Help. In de laatste
voorjaarscampagne heb ik de beelden van o.a. Jonela en Victoria
verwerkt tot kijk-baar materiaal. Ik kan de emotie van een verhaal
goed tot de verbeelding laten spreken middels de juiste compositie
van beelden en door de juiste muziek te gebruiken. Zo doe ik dit
ook voor feitelijk bruiloften, promotiefilms en vele andere settingen.
Mocht je nieuwsgierig zijn dan kun je mijn ontwikkelingen volgen op
Instagram door te zoeken op “melvinkosko” en volg dan meteen ook
even “komoverenhelp”.

Werkgroep Bunschoten in beeld
Voorzitter André Hakvoort vertelt: “Elk jaar reizen enkele
werkgroepleden af naar Moldavië. Wat is het mooi om te zien dat
de projecten die we steunen, doorgaan.” We hebben het over de
mensen van de werkgroep Bunschoten-Spakenburg-Eemdijk. Het
hele jaar door zijn ze actief voor Kom over en help.

Werkgroep
Bunschoten

Contact: wgbunschoten@
komoverenhelp.nl
•
•

… ook een hartelijk welkom aan Wim van Eijk en Gert Klop
(kledingvervoer), familie Teunissen, Mauritz, Van Klooster en
Minnen (kledingdepot).

•
•
•
•
•
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vanaf 1989 in actie voor
Kom over en help;
vanaf 1996 als
werkgroep;
uit diverse kerken een
afgevaardigde;
betrokkenheid vanuit het
hele dorp;
4x per jaar een
vergadering;
1x per jaar
projectbezoek;
€ 35-40.000 per jaar.

We steunen de volgende
vier projecten:
1. naschoolse opvang in
Bulboaca;
2. kinderevangelisatiekampen;
3. family-adoptieplan;
4. kinderen met een beperking in
Straseni.

Kom over en help
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Wilma

12,5 jaar in dienst!

Het was een klein feestje waard: Wilma van Maanen was in december
12½ jaar in dienst.
Dat Wilma veel kwaliteiten heeft, blijkt wel uit de verschillende
functies die ze heeft gehad. Ze begon als administratief medewerker
en momenteel is ze eindredacteur van magazines en jaarverslagen
en organiseert ze events.
Wie Wilma een béétje kent, weet dat ze zeer punctueel is en dat je
altijd van haar op aan kunt. En o ja, dat ze van een koele werkplek
houdt... En haar collega’s in dezelfde kamer juist van een warme...
Ondanks dat :) hopen we dat Wilma nog véél jaren onze collega zal
zijn!
Corine de Jong
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Nieuwjaarsbijeenkomst
Samen met meer dan honderd vrijwilligers hebben
we op 12 januari onze nieuwjaarsbijeenkomst
gehouden. Een middag van onderlinge ontmoeting,
luisteren naar onze gast uit Armenië en interessante
workshops. De bijeenkomst werd afgesloten met
een heerlijke maaltijd. De verkooptafel heeft het
mooie bedrag van € 190 opgebracht.
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Herinneringen
In de afgelopen periode hebben we afscheid genomen van ds. Van
Heteren (bestuurslid), André de Jong (voorlichter), Marco Hertgers
en Rene Minnema (comité Apeldoorn), Jantine Weerheim en Tine
Kaashoek (comité Moerkapelle), Rien Andriesse en Esther Schot
(comité Alblasserwaard). Hieronder kunt u enkele herinneringen
lezen aan het vrijwilligerswerk van comité Apeldoorn
en André de Jong (voorlichter).

Opheffing comité Apeldoorn
We ontkwamen er niet aan: na 21 jaar heeft het comité Apeldoorn
moeten besluiten om zichzelf op te heffen. Gebrek aan man(/vrouw)
kracht leidde hiertoe. Met veel enthousiasme zijn we in april 1998
gestart om ‘onze’ stichting bekendheid te geven binnen een brede
straal van de gemeente Apeldoorn. En natuurlijk was het doel vanaf
dat moment ook om zoveel mogelijk guldens en euro’s bij elkaar te
krijgen ten nutte van onze naaste in Oost-Europa. En wat is er veel
gedaan!! Zeventien jaarlijkse najaarsconcerten in de Dorpskerk
van Beekbergen, een skeltertocht over de Veluwe, een aantal
volleybaltoernooien en zo nog heel veel dingen meer. Te veel om
hier op te noemen. Diverse comitéleden, wisselend door de tijd heen,
hebben hier hun schouders onder gezet. Met de inspiratie om iets te
kunnen betekenen voor de verre naaste.

Door omstandigheden bleef er nog slechts één comitélid over,
die aangaf nu ook te willen stoppen. En zo gaat ‘de stekker uit het
comité’. Bij al het gedane werk stond het Woord van God centraal.
Dat was het uitgangspunt om dit werk te mogen doen. En wat er ook
verandert: Gods Woord houdt stand in eeuwigheid. Hij gaat door met
Zijn werk, hier in Nederland én in Oost-Europa. Het ga jullie allen goed
in alle opzichten. En van harte Gods zegen gewenst in het werk dat
blijft, ook binnen ‘onze’ stichting.
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André de Jong
... is 30 jaar voorlichter geweest voor Kom over en help.
Hieronder deelt hij een bijzondere ontmoeting in Roemenië.
De HEERE is mijn herder. We naderen onze bestemming: het huis
van de bekende ds. Vhisky Ferenc in Oradea, Roemenië. Een zoon
van deze predikant brengt ons met zijn oude Dacia op een mooie
zondagmiddag in juli van het jaar 1989 vanuit zijn flat in de stad
naar de woning van zijn vader. Voordat we de hal van de flat in
stappen, gluurt hij door het vergrootglaasje in de deur om te zien of
er niemand anders loopt. Immers is de politieke situatie in de zomer
van 1989 zeer gespannen.
Na een korte rit komen we aan bij het huis, waar ik het autoportier
wil opendoen. “Nee,” zegt onze chauffeur, “even wachten, want
hiertegenover woont iemand die mijn vader altijd in de gaten houdt.”
“Ik bel eerst aan, als de poort opengedaan wordt, rijden we het erf op
en als de poort weer dicht is, stappen we pas uit!”
We maken met ongeveer twaalf andere bezoekers een indrukwekkende huisgodsdienstoefening mee, waarin de predikant Psalm 23
vers voor vers behandelt. Uit deze psalm had hij in de jaren zeventig
tijdens een huiszoeking vrijmoedig mogen getuigen tegen de politieagenten. Hij hield ons voor altijd goede getuigen van Christus te zullen zijn. “Eigenlijk zijn we allemaal dominee”, zo voegde hij ons toe.
Vol indrukken werden wij daarna teruggebracht naar ons hotel in
Oradea. Voordat we daar aankwamen, werden we echter ‘gearresteerd’ door de Securitate en gesommeerd het land te verlaten. Enkele
maanden later kwam de beruchte partijleider Ceauscescu ten val.
God regeert!
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1. Twee keer per jaar organiseren we een
kledinginzameling (met opbrengst in
euro).
2. In mei houden wij een actie met
acceptgiro’s, die via alle lokale kerkbladen
worden verspreid over het hele dorp.
3. In augustus houden we, met ruim
honderd vrijwilligers, een huis-aanhuiscollecte.
4. Tijdens de kerstdagen staan er bij alle
lokale kerken grote collectetonnen.
5. Er is een maandelijkse automatische
incasso bij een aantal vaste donateurs.
6. We hebben een bedrijvenactie. Begin
december worden alle lokale bedrijven
via een mailing of een bezoekje
aangeschreven met de vraag om een
gift voor het Happy December-project
van stichting Charity Mission in Straseni,
een partnerorganisatie van Kom over en
help.

Kledinginzameling
Soms krijgen we van die prachtige
foto’s toegestuurd. Hier van onze
vrijwilligers die helpen bij de
kledinginzameling. Die willen
wij u natuurlijk niet onthouden!

65.000

Vecteezy.com

Bent u benieuwd welke
acties de werkgroep voert
om bijna € 40.000 euro
per jaar in te zamelen?

18.415

“De bezoeken aan de projecten en de
mensen in armoedige onderkomens
blijven je bij. Je neemt het mee. Het heeft
impact en staat op je netvlies gebrand.
We zijn zo dankbaar dat we iets voor
deze mensen kunnen betekenen. Ook
al is het soms als een druppel op een
gloeiende plaat. Als we met dit werk
verschil kunnen maken in een individueel
leven dan is dat al een zegen.”
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De liefde van Christus
zichtbaar maken in deze
wereld door daden van
barmhartigheid.
Geroepen om te dienen

