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Beste
Interkom-lezer,

Wat was het de afgelopen weken
heerlijk weer, heb jij er ook zo van
genoten?! De warmte van de zon
voelde voor mij als een grote zegen
tijdens de coronacrisis. Het kan
lastig zijn als (vrijwilligers)werk
wegvalt, er misschien eenzaamheid
gevoeld wordt, we ons perspectief
missen of juist druk zijn met zorgen.
Ik hoop dat je in deze bijzondere
maanden mag ervaren wat er zo
mooi staat in Psalm 3. ‘Want God
was aan mijn zij, Hij ondersteunde
mij’.
In deze InterKom willen wij je
kennis laten maken met ons
bestuur. Beter gezegd: ze stellen
elkaar aan jou voor. Lees de stukjes
en combineer daarna de nummers
met de nummers op de foto’s op
pagina’s 24 en 25. We zijn erg blij
dat we weer een voltallig bestuur
hebben.
Ook zijn er weer vrijwilligers die
we welkom heten en nemen we
afscheid van ‘oudgedienden’. We
gaan ze missen!
We wensen je veel leesplezier toe!
Hartelijke groet,
Marijke Gorter
Vrijwilligerscoördinator

Speciale vergadering
Op de foto hierboven zie je dat het bestuur gewoon
doorgaat met vergaderen tijdens de crisis.
Kom over en help
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COVID-19

Hope in crisis
Een ramp bovenop een ramp

De COVID-19-pandemie, een intelligente lockdown, hamsteren,
groepsimmuniteit, anderhalvemetersamenleving, beademingsapparatuur,
miljardensteun. Gewoon wat woorden die in me opkomen als ik de afgelopen
weken de revue laat passeren. Het is duidelijk dat er wereldwijd een zichtbare
ongekende catastrofe met daarnaast ook nog vele onzichtbare stille rampen
voltrekt. Waarschijnlijk heeft het ook uw leven op z’n minst ontwricht en
is er inmiddels misschien zelfs sprake van ziekte, verdriet of rouw. Fysiek,
financieel, emotioneel of geestelijk, vroeg of laat zal het coronavirus ons
allemaal raken. Onevenredig hard treffen de coronamaatregelen in het
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bijzonder ook de groep die leeft op
de rand van de armoedegrens. Dat
geldt uiteraard voor Nederland,
maar juist ook voor de veel
minder rijke landen. Daarom ben
ik voortdurend in gedachten bij
de kwetsbare kinderen en ouders
in met name Oost-Europa, maar
ook
wereldwijd.
Duizenden
kinderen kunnen niet meer naar
de dagopvang. Het merendeel
van de mensen heeft geen
financiële buffer. ‘Hamsteren’ is
er niet bij. Een goed functionerend
en
professioneel
zorgstelsel
maar ook een sociaal vangnet
is in deze landen absoluut geen
vanzelfsprekendheid. De pandemie
legt direct de grote ongelijkheid
bloot. En daarom hoor ik steeds
weer een partnerorganisatie uit
Moldavië zeggen: “Er voltrekt zich
een ramp bovenop een ramp.”

Schouder aan schouder
totdat Jezus komt
We kunnen lang nog niet
alle
gevolgen
van
deze
pandemie overzien, ook onze
partnerorganisaties niet. In ieder
geval zal deze tijd de geschiedenis
ingaan als de coronaperiode.
Daarnaast is zeker dat ons
gebed en onze steun aan elkaar
maar ook aan onze kwetsbare
naaste harder dan ooit nodig
zijn en blijven. Gelukkig hoeven
we in deze roerige en onzekere
tijd geen figurant te zijn. Iedere
dag weer mogen we schouder
aan schouder in Gods wijngaard
staan en Hem en de ander dienen.
Zo zijn we samen op weg naar
nieuwe wereld zonder armoede,
ongelijkheid, rampen en virussen.
En steeds weer hoor ik daarom
dezelfde partnerorganisatie uit
Moldavië zeggen: “God draagt,
God overziet, God leidt ons door
alles heen. God zorgt, totdat Hij

Door: Margreet van Beest
Kom over en help
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Zakken vol kleding
Omdat
we
tijdelijk
geen
vrachtwagen met kleding kunnen
laden, ligt de loods vol. We zijn
op zoek naar een extra (tijdelijke)
ruimte voor de opslag van kleding.
Weet jij een loods die leegstaat en
die we kunnen gebruiken?

€ 80.000

Na een heel aantal jaren trouwe
dienst, is de kledingbus nu aan
vervanging toe. Aan advies en
kennis geen gebrek bij de chauffeurs.
Meerdere bussen zijn bekeken en
vergeleken. Deze Mercedes Benz is
het geworden. Voor de aankoop van
de bus moesten we wel even in de
buidel tasten. Vandaar ook dat we
gevraagd hebben om te zoeken naar
sponsors. Er is totaal, met dank aan
Huib Duijster en Teus de Heer EUR
8.675 ontvangen. Zo heeft de bus ons
maar EUR 12.000 in aanschaf gekost.
We zijn er erg blij mee! We hopen
dat we snel weer onze ritjes naar de
inzamelpunten kunnen maken.
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Vecteezy.com

Enthousiasme over de nieuwe bus

€ 20.000

De mens wikt,
maar God beschikt
Door: Gerieke Barreveld

Had u ook al plannen gemaakt, voor volgende week of voor later dit jaar?
Een vakantie, een dagje uit of gewoon een afspraak bij de kapper? En
gooien de maatregelen in verband met het coronavirus nu roet in het
eten?
Plannen maken doen we allemaal. We
moeten nu eenmaal voorbereidingen
treffen en vooruitdenken om te
voorkomen dat we voor allerlei
verrassingen komen te staan. Ook
Kom over en help heeft plannen
gemaakt, niet voor één jaar, maar
voor de komende vijf jaar. Wellicht
heeft u in het beleidsplan 2020-2024
gelezen dat het onze missie is om
samen met lokale partnerorganisaties
onze naasten te helpen die in armoede
leven om zich te ontwikkelen en een
waardig bestaan te leiden.
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Maar wie had kunnen denken dat
dit beleidsplan gepubliceerd zou
worden in een tijd van wereldwijde
crisis? Want wat is het perspectief
daardoor ineens veranderd; we
blijken allemaal kwetsbaar te zijn
en onze kernboodschap ‘mensen
in kwetsbare omstandigheden
een hoopvolle toekomst geven’
blijkt actueler en urgenter dan
ooit. We worden met de neus op
het feit gedrukt dat ‘de mens wikt,
maar God beschikt’. Laten we al
onze plannen dan maar bij Hem
neerleggen, Hij weet er wel raad
mee.

Het lijkt net alsof hij al jaren betrokken is bij het werk van Kom over en
help. Toch is hij nog niet zo lang deel van het bestuur. Echter, sinds hij
daar deel van is gaan uitmaken heeft zich laten kennen als een hartelijke
bewogen en deskundige bestuurder. Zijn inzet is vanaf het begin met ‘hart
voor de zaak’. Juist in een periode van transitie en ontwikkelingen die ook
grote veranderingen met zich mee brachten was en is hij een persoon, die
op een geestelijke wijze rust en vertrouwen geeft. Dat betekent dat hij in
alle persoonlijke bescheidenheid toch ook met een rustige beslistheid en
deskundigheid zijn plaats heeft verworven in ons bestuur, waar we dankbaar
voor mogen zijn.
Kom over en help
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Welkom

Elisabeth van Vuuren
Sinds een aantal maanden zijn wij inzamelpunt voor kleding. Twee jaar terug
ben ik mee geweest met Kom over en help, naar Oekraïne. Als ouder van
twee andersbegaafde zoons, mocht ik, Elisabeth, samen met vier andere
familieleden van mensen met een beperking en Corine de Jong projecten
en gezinnen bezoeken waar ook kinderen met een beperking wonen of
dagbesteding krijgen.
Terug in Nederland wilde ik graag iets betekenen voor deze mensen, iets
wat goed te combineren viel met ons gezin. Toen ik een oproep zag om
inzamelpunt te worden voor gebruikte kleding, heb ik contact gezocht met
Kom over en help, en zo staan er nu twee containers voor het huis. En de
mensen weten ons al goed te vinden! Zo hopen wij ons steentje te mogen
bijdragen voor Kom over en help!

Heidi Natzijl
Mijn naam is Heidi Natzijl en ik woon in Ermelo.
Half februari ben ik aangenomen als administratief
vrijwilliger op het kantoor in Nijkerk. Ik zou medio
maart begonnen zijn, maar door de coronacrisis
ging dat niet meer lukken, waardoor het nu even
afwachten is wanneer ik kan gaan starten.
Ik hoop te gaan beginnen met de taak om postwensen
van donateurs te gaan nabellen en de wijzigingen
hierin te verwerken in de donateursadministratie.
In het verleden heb ik jarenlang het mooie vak
Frans gegeven in het middelbaar onderwijs met
aanverwante onderwijstaken. Helaas ben ik een
aantal jaar geleden volledig afgekeurd, en sindsdien
doe ik graag nog iets nuttigs in de (christelijke)
maatschappij als vrijwilligster. Verder lees ik erg
graag en houd ik van muziek luisteren en zingen.
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Marieke Tanis
Mijn naam is Marieke Tanis, op dit moment ben
ik 21 jaar oud. In het studiejaar 2018-2019
ben ik afgestudeerd aan de opleiding Grafisch
Vormgever, waarna ik graag wilde gaan werken.
Helaas is het toen niet gelukt om een vaste baan
te krijgen. Daarom ben ik in de tussentijd voor
mijzelf begonnen. Iets wat tot nu toe verrassend
goed loopt. De reden dat ik mij als vrijwilliger
heb aangemeld bij Kom over en help, is omdat
ik graag mijn werk en hobby wil gebruiken om
mensen te helpen. Mensen die dit het hardst
nodig hebben.

Hennie Vroegindeweij
Mijn naam is Hennie Vroegindeweij, 21 jaar
oud, en ik woon in de Betuwe. Momenteel ben ik
derdejaars rechtenstudent in Nijmegen. Ik heb het
geluk gehad tweetalig opgevoed te zijn, in zowel
het Nederlands als het Russisch, aangezien mijn
moeder uit Wit-Rusland komt. Ik zocht naast
mijn studie vrijwilligerswerk iets om mijn tijd
nuttig te besteden en kwam zo onder andere bij
Kom over en help terecht. Hoewel mijn Russisch
verre van perfect is, heb ik tot nu toe een aantal
keer mogen vertalen van het Russisch naar het
Nederlands wat me goed is bevallen en mij een
aantal mooie ervaringen rijker heeft gemaakt.

Kom over en help
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Wim Visser
Wie ben ik? Altijd een lastige vraag, vinden jullie
niet? Maar goed, we beginnen maar gewoon.
In 1956 werd ik geboren in H.I. Ambacht; als
belangrijkste vervolgopleiding noem ik de
Pedagogische academie, zoals dat toentertijd
zo deftig heette. Na 4 jaar in Papendrecht te
hebben gewerkt als onderwijzer, vertrokken
we in 1981 naar Nunspeet om ook daar het
bijna mooiste werk te verrichten wat er is: met
kinderen omgaan. Ja, en toen kwam het verzoek
in 1986: Wil je op de nieuw te starten school voor
speciaal onderwijs in Zwolle komen werken?
Eerlijk gezegd kon ik daar niet onder uit en nooit heb ik daarvan spijt gehad.
(Vraag het onze directeur Gerben maar na …) Na bijna 25 jaar met deze
bijzondere kinderen te hebben gewerkt, verwisselde ik het werk en startte
ik een coachingsbedrijfje … tot nu toe. Juist omdat Kom over en help veel
voor kinderen doet (ook met specifieke problemen) wil ik als vrijwilliger de
ervaring die ik mocht opdoen gebruiken waar het kan en nodig is. En dan
nog iets persoonlijks: ik ben getrouwd met Jacoline, we hebben 3 kinderen
geadopteerd en inmiddels 5 kleinkinderen! Wat een zegen! Graag tot ziens!

Gijs van den Biezen
Mijn naam is Gijs van de Biezen en ik ben woonachtig in Nijkerkerveen. In
mijn werkzaam leven was ik timmerman. Ik ben getrouwd en met mijn vrouw
heb ik twee dochters, twee schoonzoons en twee kleinzoons, daar ben ik
reuze trots op. Mijn hobby is motorrijden.
En hoe ben ik bij Stichting Kom over en help terechtgekomen? Onze
overbuurman Wim Bast kwam vragen of ik interesse had om bij deze
stichting te komen helpen. Gezien ik toch met pensioen ben en wat voor de
naaste wil doen heb ik hier ja op gezegd. Inmiddels heb ik een paar maal
geholpen met vrachtauto laden en ik hoop gezond te mogen blijven zodat ik
hier vaker mee kan helpen.
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Als
nieuwe
bestuursleden
hebben we elkaar nu enkele
keren ontmoet. Binnen Kom
over en Help is ze bepaald geen
onbekende, is mij gebleken. In
1999 - tijdens de Kosovocrisis was ze drie maanden betrokken
bij het werk in Albanië. Die
betrokkenheid bleef, ook toen
ze voor andere zendings- en
hulporganisaties
vele
jaren
werkte in Afrika en Azië. In de
meeste landen waar Kom over en
Help werkt is ze geweest en voor
haar huidige werk bij het Leger
des Heils reist ze regelmatig
naar het buitenland. Kortom,
een dynamische wereldburger,
netwerker en iemand met
wereldwijde
projectervaring.
De rode draad in haar leven?
Betrokkenheid op (kwetsbare)
mensen, ver weg maar ook
dichtbij. In haar kerkelijke
gemeente in Sliedrecht is ze
actief, onder meer binnen het
initiatief “Hart voor de wijk” en in
de zendingscommissie. Mooi dat
ze als vrouwelijk bestuurslid het
team komt versterken!

Als mensen vragen wat voor werk
hij doet, luidt het antwoord wel
eens: “ik ben de boodschappenjongen”. Zijn hele werkleven is hij
actief in de communicatiewereld,
van
leerling-journalist
tot
directielid van een adviesbureau
en inmiddels een aantal jaren als
zelfstandig communicatieadviseur.
Samen met opdrachtgevers uit
veertig sectoren zoekt hij naar
de beste communicatiestrategie.
Om
vervolgens
organisatieboodschappen zo te vertalen dat
ze de doelgroep bereiken en impact
hebben. Naast dit werk was hij de
afgelopen jaren onder meer lid van
de kerkenraad en als vrijwilliger
betrokken
diverse
stichtingen.
Binnen zijn kerkelijke gemeente
is hij momenteel voorzitter van
de Jeugdraad en lid van enkele
commissies. Ook was hij vanaf de
oprichting betrokken bij het Kom
& Zie dagcentrum voor kinderen
met een beperking in Orhei,
Moldavië. Kom over en help is sinds
enkele jaren bij de uitvoering van
dit project betrokken. Met deze
communicatieman kunnen we in de
toekomst nog heel wat verwachten!

Kom over en help
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Arne Wagenaar
Mijn naam is Arne Wagenaar, ik ben nog net
44, kom oorspronkelijk uit Friesland maar woon
tegenwoordig in Huissen, bij Arnhem. Ik werk
in de ICT. Daarnaast heb ik een sterke interesse
in andere culturen. Ik ben regelmatig in OostEuropa geweest, wat ik een fascinerende regio
vind. Sinds ongeveer een half jaar ben ik ook
als vrijwilliger betrokken bij Kom over en help,
waar ik ondersteun bij de inrichting van AFAS
Profit en InSite. Voor mij zijn dit twee vliegen in
één klap. Ik vind het erg leuk om deze applicatie
in te richten en daarnaast vind ik het fijn om
mijn steentje bij te dragen aan een organisatie
die zich inzet om mensen te helpen die dit echt
goed kunnen gebruiken.

Jan Besselen
Ik ben Jan Besselsen uit Barneveld. Ik ben
getrouwd met Gerda en we hebben een
zoon Gerbrand. Ik ben 65 jaar en ben 46 jaar
vrachtwagenchauffeur geweest. Samen met
zeven broers hadden we een transportbedrijf.
Sinds een poosje geniet ik van mijn pensioen en
doe ik verschillende activiteiten. Zo rij ik nu en
dan weleens voor de Scania. Sinds een aantal
maanden help ik bij het inladen van kleding bij
Kom over en Help, dit vind ik erg fijn om iets te
betekenen voor de medemens. Verder doe ik ook
vrijwilligerswerk bij Tharah en voor de kerk.
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Berthilde Sok
Ik ben Berthilde Sok; enthousiast, nauwkeurig
en expressief. Creatief bezig zijn, daar houd ik
van. Eén van die dingen is grafisch vormgeven.
Het spelen met vormen, kleuren en lijnen en het
puzzelen met elementen totdat alles klopt. Dat
mag ik nu gaan doen binnen de huisstijl van Kom
over en help. Op die manier draag ik mijn steentje
bij aan deze mooie stichting.

Ook een hartelijk welkom aan familie
Teunissen, Sjoerd van Norel, Klaas van Dijk
en familie Verkuil!

4
Hij vormt de bevestiging van het spreekwoord: ‘wie verre reizen
maakt, kan veel verhalen.’ Zonder problemen zou hij een avond kunnen
vullen met leuke, maar ook leerzame anekdotes. En bij sommige
bestuursvergaderingen lijkt het erop dat hij er mee start…
Zowel zijn internationale als ruime bestuurlijke ervaring komen goed van
pas, al gaat de vergelijking met een andere ontwikkelingsorganisatie,
waarbij hij nauw betrokken was, niet altijd op.
Als doorgewinterd bestuurslid van Kom over en help, heeft hij al heel
wat landen en partners bezocht. Hij proeft daarbij graag de theologische
nieren van onze partners, zeker in Georgië en Armenië. Dat reizen vergt
overigens wel het nodige paswerk in zijn volle agenda, maar meestal lukt
het uiteindelijk wel. Een betrokken en dienstbaar bestuurslid met visie!

Kom over en help
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Afscheidsheri
Meta Blankesteijn
Op maandag 17 februari jl. heb ik afscheid genomen als medewerker van
Kom over en help. Vier jaar lang heb ik gewerkt op de receptie en de laatste
twee jaar was ik ook secretaresse van het bestuur. Ik heb het met veel
vreugde en plezier gedaan.
Ik had twee parttimebanen. En dat werd een beetje te veel. De verhouding
werk/privé was niet goed meer in balans. Vandaar dat ik besloten heb m’n
baan bij Kom over en help op te zeggen.
Bij het indienen van m’n ontslag heb ik aangeboden om als vrijwilliger
werkzaam te blijven en wel voor de specifieke taak van het notuleren van
de bestuursvergadering. Het is ook beter dat niet een medewerker dat doet
maar iemand die er inhoudelijk niet direct bij betrokken is. Het bestuur
heeft hier positief op gereageerd; vandaar dat ik mij inmiddels aangemeld
heb bij de club van de vrijwilligers. En die club is heel gezellig, dat weet ik uit
ervaring. Bovendien blijf ik graag betrokken bij het mooie en noodzakelijke
werk dat Kom over en help mag doen!
Ik hoop jullie vast nog wel ergens te ontmoeten!

14

Kom over en help

inneringen

Corine de Jong

Zoals u onlangs in de digitale nieuwsbrief hebt kunnen lezen, ga ik weg
bij Kom over en help. Het doet me in alle eerlijkheid wel een klein beetje
pijn om te vertrekken. Het werk dat we doen, heeft m’n hart. Ik ben zeer
dankbaar voor de ruim vijf jaar dat ik bij Kom over en help heb mogen
werken. Het contact met onze donateurs, onze partnerorganisaties, de
gezinnen die we tijdens onze reizen hebben bezocht: het zijn onvergetelijke
momenten en het heeft mijn leven verrijkt.
Door de gewijzigde organisatiestructuur per september vorig jaar heb ik een
andere functie gekregen en is m’n werk best wat veranderd. Ik kan er nu
helaas onvoldoende m’n ei in kwijt, waarom ik besloten heb om te gaan
solliciteren.
Bij House of Hope in Rotterdam heb ik een prachtige baan gevonden. M’n
werkplek is op de locatie in Katendrecht, waar ik een gecombineerde
functie heb van teamleider en managementondersteuner. Dat laatste zal
voor een groot deel communicatie en fondsenwerving zijn. Ik ben heel blij
met deze baan waar ik, evenals bij Kom over en help, iets mag betekenen
voor mensen in kwetsbare omstandigheden. En de TOV-kernwaarden: die
neem ik gewoon mee naar Rotterdam. :)
Dank voor alle goede contacten die er waren. Ik wens u veel zegen toe, voor
u persoonlijk en voor het werk dat u voor Kom over en help doet.
“De lieflijkheid van de Heere,
onze God, zij over ons; bevestig
het werk van onze handen
over ons, ja, het werk van onze
handen, bevestig dat”.

Kom
over
help
Kom
over
enen
help

1515

Afscheidsheri
Jeen van Hell

Het is jammer dat ik ermee gestopt ben, want op
de dinsdag kan ik niet helpen met het laden. Het
was altijd een leuke dag. Achttien jaar geleden
ben ik begonnen bij Kom over en help omdat ik
toen geen werk had. Ome Henk Luijk dacht dat
het wel leuk werk was voor mij. Ik vond het ook
leuk met de chauffeur Mischa toen die er was. Eerder was het vaak op
vrijdag en op zaterdag. Maar ik mis het echt wel en doe de groeten aan de
mannen van de laadploeg!

Familie Kok

In 2002 zijn wij begonnen met het inzamelen van kleding voor de Stichting
Kom over en help. Wij hebben dit altijd met veel plezier gedaan. De eerste
keer dat het opgehaald werd hadden we zestien dozen staan, we vonden
het zelf niet zo’n best begin. Het komt wel goed, zei meneer Van de Pol die
het samen met zijn vrouw op kwam halen. Gelukkig heeft hij gelijk gehad.
Jarenlang kwam de bus leeg en reed hij bijna vol weer terug. We vonden
het fijn, om dit mooie werk te kunnen doen. We hebben ook fijne contacten
gehad met de mannen van de laadploeg. Toch is het na ruim zeventien jaar
tijd om te stoppen met het inzamelen van kleding. We wensen Kom over en
help Gods zegen toe bij hun mooie werk.

Hartger van Milligen
Vanwege ziekte van mijn vrouw heb ik besloten om
te gaan stoppen met het vervoeren en laden van de
kleding. Ook gezien mijn leeftijd ben ik meer aan
huis gebonden. Ik heb het ongeveer vijftien jaar
met veel plezier mogen doen. Het was ook fijn om
bij de inzamelpunten te komen, de kerken en op
kantoor. Even een kopje koffie en even bijpraten.
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Een groepfoto uit 2014 bij het
afscheid van chauffeur Misha.

inneringen

Marie Verheij-van Beijnum

Ik maakte mijn entree als vrijwilliger voor Kom over en help in 2011 –
het jaar waarin ik werd gevraagd om mee te gaan met een vrouwenreis
naar Armenië. De trip begon met vertraging op Schiphol, waardoor we de
aansluiting in Wenen naar Jerevan misten. We vlogen met Aeroflot naar
Moskou en overbrugden op Sjeremetjevo de tijd door wat te slapen op
stoelen en op de grond. Nogal gammel vlogen we de volgende ochtend over
de indrukwekkende besneeuwde toppen van de Kaukasus naar Jerevan.
In het stralende zonnelicht doemde de adembenemende Ararat op. Het
tweede onvergetelijke moment was de kerkdienst in Jerevan, waar Asatur
Nahapetyan preekte. Ik meende op een gegeven moment dat de lampen
aan het plafond bewogen en besefte dat het weleens van een aardbeving
kon zijn. In paniek stoof ik naar buiten. Ja, het bleek zo te zijn, maar aan
verschuivende aardkorsten is men in Armenië gewend en dit was slechts
een lichte trilling. Kortom, daar hoef je de kerk niet voor uit te rennen. Een
ervaring die ik dankzij Kom over en help niet snel vergeet. Tot slot: ik heb
bijna een decennium met plezier bijdragen geleverd aan het magazine van
Kom over en help.

Dhr. A. Blankensteijn
Van mijn 72e tot 82e levensjaar heb ik mij met
voldoening ingezet voor Kom over en help.
Het was een van de mooie invullingen in deze
periode. Vooral in het begin de wat grotere
klussen: het laden en lossen van banken, bedden
en meubels. Ook het verzamelen van kleding,
de gezellige ritten en goede gesprekken met
chauffeurs en de koffiepauzes bij de depots. Er
was een band met personeel van kantoor, zeker
ook met de nieuwsjaarbijeenkomsten. Hoewel
we nog een redelijke goede gezondheid hebben,
is dit vrijwilligerswerk nu ook verleden tijd. Een
hartelijke groet en dat uw werk gezegend mag
worden.
Kom
over
help
Kom
over
enen
help
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Afscheidsheri
Henk Stam

De motor was al warm gedraaid wanneer wij
als chauffeurs de bus kwamen halen bij Willem
van de Pol. Ongekende weelde. Wanneer wij
naar Stolwijk moesten gingen we meestal via
Haastrecht over een smal bruggetje, met aan
beide kanten een sloot. Ik herinner me nog dat
een collega het op het laatst niet meer zag zitten
met al dat water. We hebben toen op de terugweg
toch maar een andere weg genomen. Bijzonder waren de ritjes naar
Friesland. We bezochten dan meestal drie of vier inzameladressen.
In onderling overleg kregen we dan soep met broodjes aangeboden,
wat erg lekker was. Geen kwaad woord over de Friezen. Het is wel eens
voorgekomen dat we door de onderlinge gesprekken in de bus een afslag
gemist hebben en in Tilburg terecht kwamen in plaats van in Zeeland. Toch
is alles weer goed gekomen. Ook herinner ik me nog dat wij op een mooie
stille wintermorgen naar Nieuwe Tonge moesten. De zon scheen en de rijp
zat nog aan de takken van de bomen. Wat is de winterse natuur dan mooi!
Mevrouw Holleman had toen pannenkoeken voor ons gebakken. Tot zover
enkele herinneringen over de afgelopen zeventien jaar waarin ik samen
met andere chauffeurs over de Nederlandse wegen heb gezworven. Acht
chauffeurs zijn in de achterliggende jaren overleden. De Heere heeft ons
altijd bewaard voor ongelukken.

5
In de periode dat ik meedraai binnen het bestuur heb ik hem leren kennen als
iemand die heel analytisch kan denken. Een vraagstuk kort kan samenvatten
en vaak in enkele zinnen een voorstel voor een oplossing heeft. Iemand van
weinig woorden maar wat hij zegt is wel zeer to the point. Verder een goede
mix van zakelijkheid en menselijk gevoel. Gevoel voor humor. Een flexibele
persoonlijkheid waar je niet vaak tevergeefs een beroep op zal doen. Kortom,
een professionele bestuurder!
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inneringen
Joop Wilbrink

Door meneer Flipse ben ik bij Kom over en help
gekomen. Nadat ik afscheid had genomen
van mijn werk als chef-kok in Elim. Flipse
vroeg: heb je werk? Nee? Dan kom ik je
maandagmorgen halen om 5 voor 8. Dan gaan
we naar Scheveningen, ziekenhuisbedden
halen voor Oost Europa. Methorst stond daar
al klaar met een vrachtwagen. Toen ben ik vrijwilliger geworden en er
zo langzamerhand helemaal ingerold. Ik heb veel mensen meegemaakt.
Kantoor boven de orgelhandel, Betty Kroneman. Bijna 26 jaar ben ik
vrijwilliger geweest. Verschillende keren ben ik mee geweest naar het
buitenland met Evert Kwakkel en Henk van den Brink en anderen. Ik ging
dan mee als bijrijder. Toen Flipse ophield is Kees Spee gekomen, daar heb
ik ook fijn mee samengewerkt. Omdat er veel werd gereden ging Kees Spee
stoppen, het werd te veel voor hem. Ik heb toen verschillende mensen gebeld
om het transport van Kom over en help doorgang te laten vinden. Zo is het
blijven bestaan, anders was het in duigen gevallen. Wim Pol kwam toen
als nieuwe coördinator van het vervoer. Ton Janse heeft Wim Pol weer
overgenomen. Als christen vond ik het zo fijn om iets te doen voor mijn
medemens. Ik heb de narigheid gezien in het buitenland en dan wil je graag
iets terug doen. Zodoende ben ik altijd bij Kom over en help gebleven. Blijf
proberen om met elkaar het werk voor Kom over en help in stand te houden!

We nemen ook afscheid van
Bram Boer uit Vlaardingen en
familie de Jong uit Stolwijk.
Kom
over
help
Kom
over
enen
help
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Vrijwilligesbijeenkomst
Het was op de 8 februari jl. nog toegestaan om handen te schudden.
En dat werd ook veelvuldig gedaan. Wat is het elk jaar weer een mooi
ontmoetingsmoment in ‘De Schakel’. Bedankt dat je erbij was!

Drie jaar geleden stapte ik in een bestuur waarin financiële kennis en kundig
ruimschoots vertegenwoordigd waren in deze persoon. Deze persoon is
gelukkig nog steeds betrokken als bestuurslid, maar meer nog: met een
warm hart zeer betrokken bij de visie en missie van Kom over en help.
Hij is een van de meest ervaren bestuursleden en heeft daarnaast
persoonlijke banden met onze partners. Hij is nooit te beroerd om tijd vrij te
maken wanneer er tijdrovende klussen tussendoor komen, ook al heeft hij
als manager grote verantwoordelijkheden en is hij niet in de laatste plaats
opa van een aantal kleinkinderen. Tot slot, hij heeft een bootje en stelt het
bestuur al jaren een vaartochtje in het vooruitzicht, maar dat is er nog nooit
van gekomen…
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7
Ze is trotse moeder van vier kinderen en tot voor kort was ze de enige
dame in het bestuur. Naast haar gezin met vier kinderen heeft ze een
indrukwekkende staat van dienst. Ze is vorig jaar gepromoveerd en
werkt als familierechtadvocaat. Met haar kennis zet ze zich vooral in voor
kinderen die te maken krijgen met echtscheiding, conflicten in de zorg en
kinderbeschermingsmaatregelen. Daarnaast is ze docent bij de opleiding
jeugdrechtadvocaten. Hoe ze dit alles kan combineren met het werk voor
Kom over en help, is voor ons soms een raadsel. We zijn des te meer dankbaar
voor haar deskundige inbreng in het bestuur! We nemen het daarom voor lief
dat ze soms later aanschuift of tijdens een vergadering haar dochtertje nog
moet voeden…

Kom over en help

21

Het bestuur
1 Marc Holleman

2 Ellen van den Hil

3 Jaap van Dam
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4 Ds. van de Berg
5 Jan-Marc Stam

6 Ton de Jong

7 Maria de Jong
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Heer, wat een voorrecht
om in liefde te gaan,
schouder aan schouder
in Uw wijngaard te staan,
samen te dienen, te zien wie U bent,
want Uw woord maakt uw wegen bekend.
Samen op weg gaan, dat is ons gebed,
als een volk, dat juist daarvoor
door U apart is gezet.
Vol van Uw liefde, genade en kracht,
als een lamp, die nog schijnt in de nacht.
Samen te strijden in woord en in werk.
Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk.
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn,
als Uw kerk, die waarachtig wil zijn.
Geroepen om te dienen

