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Beste
Interkom-lezer,
Alleen ga je sneller, samen kom je
verder. Een bekende quote als het
gaat om teamspirit. Die spirit is nodig om samen het goede te zoeken
voor onze kwetsbare medemens.
En daarvan laten we je graag wat
zien in deze InterKom.
Hoe goed ken jij het team van Kom
over en help? Lees de stukjes en
combineer daarna de nummers met
de nummers op de foto’s op pagina
16. Veel leesplezier gewenst!
Save the date! De vrijwilligersbijeenkomst organiseren we dit jaar
op Deo volente zaterdagmorgen
8 februari 2020 met aansluitend
een heerlijke lunch. Schrijf je de
datum alvast in je agenda?
Hartelijke groet,
namens een geweldig team,
Marijke Gorter
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Dit is een collega die jong en
fris oogt. Ook zie je het aan zijn
snelle lopen en hoor je het aan
zijn praten. Toch is hij al opa. Als
tiener was hij al betrokken bij
Kom over en help. Dat werd zelfs
de aanleiding tot zijn huwelijk.
En zo vader, zo zoon, en dan nu
zelfs opa.
Vakanties houdt hij niet in de
Franse Riviera, maar in de bushbush van Moldavië. Hij rijdt een
bolide die al op leeftijd is, nee,
het is nog net geen Trabant. Wél
een die past bij de doelstelling
van onze stichting.
Intussen is hij bij ons degene
met de meeste verantwoordelijkheden. Wij gaan nog ervaren
wat dit met ons gaat doen. Tja,
wie dit is? Ja, u hebt het goed!
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In de relatief korte periode die ze bij Kom over en help werkt, heeft ze al heel
wat kilometers afgelegd om bezoeken te brengen aan onze buitenlandse
partners. Zo heeft ze in korte tijd veel kennis kunnen vergaren. Reizen is
voor haar echt geen opgave. Nee, ook haar eigen vakanties brengt ze in
het buitenland door. En dat mogen zeer avontuurlijke vakanties genoemd
worden, zoals naar Israël en Jordanië of zelfs naar Lapland.
Als de jongste van alle medewerkers op ons kantoor is het voor haar
niet moeilijk om gewoon mee te draaien met haar collega’s van dertig,
veertig, vijftig jaar of nog ouder. Ze is geen haantje de voorste, maar ze
laat zich echt wel horen. Rustig gaat ze haar weg, dienstbaar en trouw.
Ik ben blij met mijn collega!
Kom over en help
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geweest van diverse basisscholen.
Na een masterstudie ben ik daarna
gaan werken in de wereld van de
onderwijsconsultancy. Naast het
leidinggeven aan deze organisaties,
gaf ik trainingen aan schooldirecteuren en leraren, de laatste 3,5
jaar bij Driestar onderwijsadvies in
Gouda.

Kennismaken met
onze nieuwe directeur

Het gezin Heldoorn tijdens hun reis afgelopen Pasen naar Oekraïne.

Vanaf 1 september 2019 ben ik aan
het werk als directeur van Kom over
en help. Bijzonder om te zien hoe de
weg daarnaar toe verlopen is.
Eerst wil ik kort iets over mezelf
vertellen en dan wat meer over de
weg naar deze functie.
Ada en ik zijn inmiddels bijna 24
jaar getrouwd, we wonen in Woudenberg en we hebben samen vier
kinderen. Onze oudste zoon Jan
Maarten is getrouwd met Williene
en zij hebben een dochtertje van
ruim een jaar, Adaja. Onze jongste
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drie kinderen (Monica is 20, Paul is
18 en Pieter is 17 jaar) wonen nog
gezellig bij ons thuis. Kerkelijk zijn
wij betrokken bij de Gereformeerde
Gemeente in Amersfoort. We zijn
daar actief als coördinatoren van
Inloophuis Elim in het centrum van
Amersfoort. In mijn vrije tijd houd ik
van lezen en reizen. Stilzitten ben ik
niet zo goed in, ik ben graag bezig.
Ook ben ik betrokken bij de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen.

Na de pabo ‘De Driestar’ in Gouda
heb ik enkele jaren lesgegeven op
een basisschool en ben ik directeur

De liefde voor Oost-Europa is mij
van jongs af bekend. Mijn vader
maakt regelmatig reizen naar
voormalig Tsjechoslowakije voor
Stichting Hulp Oost Europa. Vanaf
mijn zestiende jaar ben ik betrokken
bij Kom over en help. In de jaren ’90
kwamen er kinderen op uitnodiging
van onze stichting naar Nederland
om aan te sterken na de ramp in
Tsjernobyl. Tijdens dit werk hebben Ada en ik elkaar leren kennen.
Daarna zijn we enkele jaren met
groepen jongeren naar Oost-Europa gereisd om te assisteren bij de
kinderevangelisatiekampen. Toen
dat werk stopte ben ik enkele jaren
voorlichter geweest en vanaf 2005
bestuurslid. In 2009 volgde ik Dick
van den Noort op als voorzitter van
de stichting.
Toch had ik nooit gedacht dat ik
vanaf 1 september op de directeursplek zou zitten. Na het vertrek van
Rijk van Ginkel kreeg ik echter van
meerdere kanten de vraag naar me
toe: ‘Is de directeursfunctie van Kom
over en help niets voor jou!?’ Zowel
vanuit de kant van medewerkers op
kantoor, maar ook vanuit de partners in Oost-Europa. Ik zat echter bij
Driestar onderwijsadvies prima op
mijn plek…

Toch kon ik de roep vanuit Kom over
en help, en vooral de partners in de
landen waar we werken, niet naast
me neerleggen. De vraag die me de
afgelopen maanden bezig hield is:
wat mag het dienen van God mij
kosten? Ben ik bereid écht te dienen,
zoals de Heere Jezus dat deed? Opnieuw heeft de afgelopen maanden
Mattheüs 25 veel voor mij betekend.
Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij
dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij
gedaan.
Zo voel ik me geroepen om te dienen. Om anderen die nood hebben
te helpen, vanuit betrokkenheid,
barmhartigheid en partnerschap.
Om daaraan bij te dragen is mijn
verlangen!
Zo heb ik in april contact gezocht
met het bestuur om deze weg
verder te verkennen. Om samen te
kijken of er deuren geopend werden. Na diverse gesprekken, een
assessment en een advies van het
personeel, heeft het bestuur me begin mei benoemd als directeur van
Kom over en help. Ik kijk ernaar uit
om, samen met de medewerkers op
kantoor, het bestuur en u als vrijwilligers, concreet aan de roep vanuit
Oost-Europa, Armenië, Georgië en
Oezbekistan te werken.
Ik hoop u zeker in de toekomst weer
te zien en als we elkaar op kantoor
tegenkomen: altijd welkom voor een
kopje koffie!

Kom over en help
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Evert Heger gaat
uit dienst

Bestuurslid dominee
Van den Berg 40 jaar
predikant

“In verband met het doorgaande ziekteproces bij Bep heb ik besloten
ontslag te nemen. Er is sprake van toenemende mantelzorg en anderzijds
van verminderde spankracht. Ik hoop van harte dat de Heere het geeft dat
we nog een poosje samen mogen zijn, ook zonder het werknemer zijn op de
achtergrond.

Op donderdag 4 juli jl. was het 40 jaar geleden dat ons bestuurslid ds. M.A.
van den Berg als hervormd predikant in het ambt bevestigd werd in Aalburg.
Daarna diende hij de gemeenten Harderwijk, Groot-Ammers en sinds 2000
de Morgenstergemeente in Zoetermeer.

De directie en het bestuur hebben tijdens de ziekteperiode steeds een goed
werkgeverschap getoond; ik wil hen nu de ruimte geven om in mijn opvolging
te voorzien, wat ten goede komt aan de continuïteit van het werk. Het is
de bedoeling dat ik uiterlijk 31 december 2019 mijn werkzaamheden heb
overgedragen.

Op donderdag 11 juli werd er een feestelijke receptie georganiseerd, waar
namens Kom over en help, Gerben Heldoorn (voorzitter), Dick Pors (interimdir.) en ondergetekende als afvaardiging van bestuur en personeel aanwezig
waren.

Ik zal naast de collega’s ook de contacten met de vrijwilligers erg missen,
waarbij ik vooral denk aan de kantoorvrijwilligers en de chauffeurs- en
laadploeg. Indien mogelijk wil ik graag wat vrijwilligerswerk voor Kom over
en help gaan doen. Deo volente: wordt vervolgd.”

Er werden diverse toespraken gehouden; hoogtepunt op deze avond was
wel het solo-optreden van een van zijn kleindochters op haar saxofoon!
Meta Blankesteijn-van den Brink
Secretaresse

Geerke van Leeuwen
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Hallo allemaal, Ik ben Geerke van Leeuwen, achttien
jaar oud en kom vrijwilligerswerk bij jullie doen. Ik
ben bij jullie gekomen door de Xperience reis in 2019
naar Moldavië en Oekraïne. Momenteel studeer
ik aan het Hoornbeeck College te Amersfoort.
Ik studeer Maatschappelijke zorg; persoonlijk
begeleider voor een specifieke doelgroep. Mijn wens
is om later in het Maximaziekenhuis te werken en
daar de ouders en hun kinderen te begeleiden. Bij
Kom over en help hoop ik samen met Marijke en
Corine onderzoek te gaan doen naar het opzetten
van een mogelijke webshop.
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Deze altijd goedlachse heer vindt u op de bovenverdieping van ons
pand en wel op de afdeling communicatie & fondsenwerving. Daar zit
hij helemaal op z’n plek. Maar niet alleen daar, want je ziet hem overal
door het kantoor lopen, en zelfs ook soms buiten met z’n mobiel. En zie
je hem niet? Dan is hij misschien op reis naar een van onze partners in
het buitenland: op zoek naar nieuwe werk- & inkomen projecten. Relaties
onderhouden met bedrijven en nieuwe relaties aantrekken: dat is zijn
taak!
Hij woont in een nogal onbekend gehucht ‘Meerveld’ nabij Uddel/
Garderen. Daar is hij ook een actieve ouderling in de kleine hervormde
gemeente van Garderen.
Ook zijn gezin is ‘besmet’ met het Kom over en help virus: twee van
zijn getrouwde dochters zijn toegetreden tot de club van onze actieve
vrijwilligers. Ze zijn erg creatief en die talenten kunnen we goed gebruiken!
Blij met deze familie!
Kom over en help
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Marijke en Tineke zijn namens Kom
over en help wezen feliciteren. >

Bruiloften

Op 13 september is onze vrijwilliger Everika van de Peut getrouwd met Jari
Zwaan. Na een Xperiencereis is ze zo geraakt door de projecten dat ze als
vrijwilliger met veel enthousiasme op stands en events te zien is. De collecte
van de bruiloft was bestemd voor … Kom over en help. Bedankt!
Jari en Everika, veel geluk gewenst samen!
Jari en Everika Zwaan
Dorpstraat 26h
3931 EH Woudenberg

Op 11 oktober is onze vrijwilliger Reinier
van Dijke getrouwd met Willemijn. Als
reisleider mag hij jongeren een fijne
Xperience bezorgen in onze projectlanden.
Wat mooi dat jongeren op deze manier
betrokken raken bij ons werk. Een zegenrijk
huwelijk gewenst!
Reinier en Willemijn van Dijke
Vuurvlinder 62
7323 VJ Apeldoorn
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Als het gaat over geld of
financiële overzichten kunt u
bij deze collega terecht. Toch
zit hij niet alleen met zijn neus
in de cijfers, hij heeft oog voor
de vrijwilligers, speciaal voor
de chauffeurs. Altijd in voor
een praatje!
Hij houdt van ongestoord
werken en als hij dat wil,
doet hij graag de deur van
zijn kamer dicht.
Pauze nemen is er niet altijd
bij, er moet gewerkt worden!
Op dit moment kan deze
collega helaas niet zo veel
op kantoor zijn. Er zijn zorgen
thuis. Het komende jaar zal
deze ervaren collega afscheid
nemen van Kom over en help.
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Een ‘echte Nijkerkse’. Dat is ze.
Niet alleen in de stad, maar
ook bij Kom over en help. Ze
zit al jaren op haar post in
verschillende functies. Niet alleen
de Beurtschipper kent ze op
haar duimpje. De Watergoorweg
was haar ook zeer bekend. Aan
ervaring geen gebrek. Ze is
gestructureerd en zeer punctueel.
En van alle markten thuis.
In de afgelopen jaren heeft ze
ook een aantal landen mogen
bezoeken waar we werken.
Het schrijven van verhalen en
het opnemen van video’s is dan
geen probleem. We kunnen wel
concluderen dat we een echte
creatieveling in huis hebben. En
daar zijn we zeer blij mee.
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Klein maar dapper dat kenmerkt deze collega! Een hele omschakeling
om na zestien jaar Oekraïne weer je draai te vinden op de Hollandse
bodem, maar ze bikkelt door! Ze houdt absoluut van ‘een beetje’(?) leven
in de brouwerij; “Alsjeblieft zeg, je werk zou er maar uit bestaan dat je
de hele dag achter de computer zit en vergadert, dat houd ik geen week
vol”. De werkbezoeken zijn dan ook echt de weken waar ze naar uit kan
kijken. Verder is persoonlijk contact ook erg belangrijk voor haar. Ze is
niet alleen je ‘collega’ maar ook iemand waarmee je van gedachten kan
wisselen over allerlei dingen buiten het werk om. Toch ben ik wel heel erg
benieuwd hoe goed ze inmiddels alweer is ingeburgerd in de Hollandse
gewoontes. Denk bijvoorbeeld aan het gezellig maken van het toilet, hoe
bedenk je nu zoiets? Zou die van haar nog steeds net zo kaal zijn als in
Oekraïne?

Kom over en help
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Gertjan Haase
In verband met de situatie bij Evert thuis, is
hij beperkt op kantoor aanwezig. Daarom is
besloten om een interim-controller te zoeken,
die de komende periode zorgt dat de processen
wat betreft financiën doorgaan en waar nodig
verbetert kunnen worden. Gertjan wordt via
Laudame (een bedrijf met veel ervaring op het
gebied van financiën) bij ons ingezet. Zijn mailadres
is ghaase@komoverenhelp.nl. Hieronder stelt
Gertjan Haase zich voor:
Beste vrijwilligers,
Voor twee dagen in de week hoop ik, Gertjan Haase, de financiële afdeling
te versterken. Ik heb een leuk en goed gesprek gehad met Gerben en
Marc en heb veel zin in deze klus. Geboren en getogen in Rijssen woon ik
tegenwoordig met mijn vrouw Rosalie in Apeldoorn. Nadat ik een paar jaar
in de accountancy heb gewerkt ben ik voor mezelf begonnen als ZZP’er.
Daarnaast werk ik ook in de timmerfabriek van mijn vader. Ik heb me laten
vertellen dat het team en de vrijwilligers van Stichting Kom over en help erg
gedreven en enthousiast zijn. Het is mooi dat ik op deze manier een steentje
kan bijdragen aan de stichting. Tot ziens! Groet, Gertjan Haase
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‘Hebben jullie nog werk voor mij?’ dat is een vraag die we deze collega
vaak horen stellen. Elke maandag en donderdag is ze present en bereid
om haar collega’s veel werk uit handen te nemen. Het verzamelen
van rapportages, klaarzetten van projectbetalingen en opstellen van
partnerovereenkomsten… ze draait er haar hand niet voor om. Van het
contact met de partners geniet ze nog het meest. Daarom ziet ze er ook
erg naar uit om in oktober voor het eerst naar Oekraïne te gaan, om de
mensen te ontmoeten met wie ze al een jaar mailcontact heeft. Haar
eerste woordjes Russisch weet ze al ‘доброе утро’ (goedemorgen). Taal
is sowieso haar ding, want naast Nederlands en Engels, spreekt ze ook
nog eens vloeiend Spaans! Dat is het gevolg van bijna negen jaar wonen
en werken in Ecuador. Nu is haar woonplaats Apeldoorn en met man,
kinderen en kleinkinderen in de buurt, voelt ze zich daar helemaal thuis.
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Het team van Rivne
Grace Church in Oekraïne
Auteur: Margreet van Beest

‘In Christus zijn we één lichaam, maar
allemaal hebben we een verschillende functie. Juist hierdoor worden
we verrijkt en het maakt ons sterker.’ Deze opmerking raakt me als ik
tijdens ons werkbezoek aan Oekraïne
de teamleden van onze partnerorganisatie Rivne Grace Church spreek.
Met veel enthousiasme vertellen alle
teamleden over hun taken en bijdrage die ze al vele jaren leveren aan
de christelijke zomerkampen voor
kinderen. Alle organisatorische taken,
het dagprogramma, de verschillende
verantwoordelijkheden en team-

rollen zijn verdeeld. Er bestaat
geen twijfel dat ze zich als team
met hart en ziel inzetten voor
gezamenlijke doelen: met liefde
zorgdragen voor de kinderen door
hen iedere dag zoveel mogelijk
onbezorgd te laten genieten en
door hen in aanraking te brengen
met Evangelie. Een aantal teamleden vertelt dat ze in het verleden
zelf deelnemer zijn geweest. Dit
bewijst dat een zomerkamp het
leven van kinderen daadwerkelijk
kan veranderen en dat ze vervolgens doorgeven wat ze zelf
hebben ontvangen. Met onderlinge verbondenheid en toewijding
straalt het team van Rivne Grace
Church kracht uit. Door alles heen
merk je dat Christus het fundament van dit team vormt en door
samen te werken bouwen ze in
geloof verder op dit vaste fundament en weerspiegelen ze juist als
team de liefde van God.

Kom over en help
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Op Xperience
Tijdens onze Xperiencereizen nemen we een kijkje over de grens.
We leren iets van andere culturen, we komen in contact met
leeftijdsgenoten en zien veel van het land en de projecten van
Kom over en help.
In de loop der jaren zijn er al veel jongeren op reis geweest met
ons. En telkens blijkt maar weer hoe sterk het teamgevoel aanwezig is tijdens een reis.

Je kent elkaar vaak niet.
Toch ontstaat er een
band tussen jongeren.
Elke reis weer!

Samen luisteren naar
indrukwekkende
verhalen bij lokale
mensen thuis.
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Sporten doe je niet
alleen. Oekraïner of
Nederlander, jong of
oud… Je bent een team!

Een maaltijd gebruiken
doe je niet alleen. Samen
eten en gezellig praten.

Ook komend jaar hebben we weer twee prachtige jongerenreizen
op de planning staan. We hopen de landen Armenië, Moldavië
en Oekraïne te bezoeken. Op onze website is meer informatie te
vinden: www.komoverenhelp.nl/xperience Wellicht iets voor uw
kinderen, kleinkinderen, neefjes, nichtjes, ...?

Kom
over
help
Kom
over
enen
help
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Hebt u onze mooie website weleens gezien? Dat is het werk van
onze ‘medewerker onlinecommunicatie’. U kent hem wel, de
gekrulde en bebaarde (enige!)
jongeman onder ons. Het digitale gedeelte van onze organisatie
is bij hem in bekwame handen.
Ook mooie foto’s maken is een
van zijn talenten. Tijdens een
reis naar bijvoorbeeld Moldavië
hoor ik mijn reisgenoot regelmatig zeggen: “Kijk, dit is ook echt
een fantástische foto die ik heb
gemaakt!” (Hoezo bescheiden?!
;))
Nog wat leuke wetenswaardigheden/eigenaardigheden: drinkt
koffie met een half zakje suiker
“want koffie zonder suiker, dat
kan écht niet!”, geniet erg van
de Zwitserse bergen, is fanatiek en sportief, houdt van z’n
werk, loopt op z’n sokken door
kantoor, eet snel en gaat bij alles voor kwaliteit. En… is een gewaardeerde collega!
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Behulpzaam en geduldig wijst
ze het hele team de weg door
het nieuwe software pakket
en daarmee is bij haar het
applicatiebeheer van Kom over
en help in zeer goede handen.
Ze bijt zich vast in haar
takenpakket en als iets niet lukt
dan geeft ze niet op voordat
er een acceptabele oplossing
is. Het is niet iemand die snel
op de voorgrond treedt maar
een krachtige helper achter
de schermen. Wanneer ze iets
zegt dan doet het er altijd toe
en doe je er verstandig aan te
luisteren. Door haar oprechte
persoonlijke
aandacht
en
betrokkenheid is het prettig om
samen te werken en je ook met
haar verbonden te voelen. Met
een groot ‘hart voor de zaak en
de ander’ is ze een waardevolle
aanvulling op het team.
Tip: belt u gerust naar ons
kantoor om haar overheerlijke
zelfgemaakte nasikruiden te
bestellen!

Je ziet haar zelden zonder een glimlach op haar gezicht. Of ze nu de
telefoon aanpakt of de deur opendoet: het gaat altijd gepaard met een
brede smile. :)
Doorzettingsvermogen kenmerkt haar ook. Dat merken we vooral als
ze ’s middags tijdens de lunch weer aan het knabbelen is. Nee, we
hebben geen konijnen op kantoor, maar soms zou je het wel denken…
Want dan zit deze collega aan de sla en wortels.
Vrijwilligers zijn bij haar in goede handen. Ze belt hen op hoe het gaat,
luistert naar hun ervaringen en probeert zo goed mogelijk met hen mee
te denken. En het resultaat is ernaar! Hoe hebben wij, collega’s, en onze
vrijwilligers het ooit zónder haar gedaan?
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Ze is een Nijkerkse met roots in
Putten. Kerkelijk en theologisch
geïnteresseerd en gevormd door
haar familie waar vast goede
discussies plaatsvinden; tussen
predikanten en presentator
mag je dat ook verwachten.
In haar eigen gezin wordt veel
met muziek gezegd, ook met
het orgel, op hoog niveau,
door man, zonen en nu ook
aanstaande
schoondochter.
Hoeveel mensen zullen daar
niet elke week van genieten?
Op ons kantoor is ze een spil,
een punt waar veel lijntjes
samenkomen, van donateurs
en leveranciers tot bestuur en
personeel. Het is van grote
toegevoegde waarde dat ze met
al die informatie heel discreet
omgaat. Met oog voor detail en
communicatieaspecten; “Weet
die en die dat dan wel? Nee,
goed dat je ’t zegt…”
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Als ze er niet is, dan merk je het
gelijk. Dan is het zo rustig op kantoor. Deze leuke collega is een
ontzettend snelle, gestructureerde
werker. Haar kwaliteiten liggen
op het gebied van communicatie en fondsenwerving. Timemanagement is helemaal haar ding.
Halfdrie is halfdrie bijvoorbeeld.
Een onmisbare schakel voor ons
team. Op dinsdagavond heeft ze
haar wekelijkse zanguurtje bij Vox
Jubilans. Plan dan geen vergadering, want dan is ze er gewoon
niet. Vanuit haar appartement
heeft ze echt het mooiste uitzicht
wat je je maar kan bedenken!
Tenminste, dat zijn haar woorden. Al betwijfel ik of ze weleens
verder heeft gekeken dan de veilige ‘Waddinxveense grond’. Haar
hart ligt bij kwetsbare kinderen.
Ver weg en dichtbij. Tijdens haar
vakantie trekt ze een week op met
gehandicapten. “Zo geweldig!”
Kom over en help
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Kleding voor kwetsbare
gezinnen
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De
kleding
blijft
maar
binnenstromen... Ook in de
normaal rustige vakantieperiode.
Gelukkig draaien de depothouders
en chauffeurs hun hand er niet
voor om. Omdat de markt weer
wat aantrekt, is de verkoopprijs
van de kleding helaas weer wat
naar beneden gegaan. Maar het
aantal kilo’s is bijna verdubbeld
in vergelijking met twee jaar
terug. Geweldig toch?

€ 80.000

€ 52.066
Vecteezy.com

Antwoordenblad

Op de website: www.komoverenhelp.nl/kleding
is een handig overzicht te zien van de inzamelpunten. Verwijs je bekenden door naar een
inzamelpunt in de buurt.
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De collega’s van links naar rechts en van boven naar onder:
Corine de Jong, Evert Heger, Gerben Heldoorn, Gerieke Barreveld, Henk van
Hierden, Laurens Sok, Manda Warnaar, Margreet van Beest, Marianne van
Strien, Marijke Gorter, Meta Blankesteijn en Wilma van Maanen.
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Waarom moeilijk
doen als het
samen kan
Geroepen om te dienen

