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Beste 
vrijwilligers,
In de afgelopen maand zijn er 
voor het eerst weer collega’s op 
reis geweest. Het deed wat met 
me, toen ik op de foto’s mensen 
uit het dorpje Torfavan in Armenië 
herkende van de vrijwilligersreis 
in 2019. Ondanks corona en de 
oorlog die het land meemaakte, 
was er vorige maand een feest. Op 
de voorkant van deze InterKom zie 
je mensen uit het ‘schapendorp’ 
staan voor de woning van de 
burgemeester. Op de foto zie 
ik dankbare mensen. Mede 
dankzij het schapenproject en de 
ontwikkelingen in het dorp is er 
hoop voor hun toekomst! Collega 
Gerieke vertelt over ‘sprankjes van 
hoop’ en de reis naar Armenië in 
een uitzending van KOMpassie 
(www.komoverenhelp.nl/
kompassie). Luister en lees je mee?
 
Hartelijke groet, namens het team,

Marijke Gorter - Groothedde
vrijwilligerscoördinator 

God zorgt!
Een regenboog tijdens de

reis naar het dorpje Torfavan.
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Een dag uit het leven van…

Manda Warnaar
Projectmedewerker

Twee dagen per week werk ik voor Kom over en help: ’s maandags ben ik 
op kantoor en ’s woensdags werk ik thuis.

Op maandagmorgen gaat al vroeg de wekker, want om half 8 wil ik achter 
mijn bureau in Nijkerk zitten. Ik begroet de collega’s die er al zijn en ga naar 
mijn werkplek boven, de kamer van deelteam Programma’s. Dat is ook de 
werkkamer van collega’s Gerben, Gerieke en Margreet.

Als eerste open ik mijn mailbox en kijk welke mails er zijn binnengekomen 
en op welke ik snel een reactie moet geven. Meestal zit er een mail bij 
van een van onze buitenlandse partners aan wie ik gebedspunten heb 
gevraagd voor het gebed tijdens onze weekopening. Die punten geef ik 
door aan de collega die die dag aan de beurt is om de overdenking uit de 
Bijbel te verzorgen en te bidden. 

Om 9 uur komen we als collega’s bij elkaar in de vergaderzaal voor de 
weekopening. Altijd een mooi en waardevol moment, waarin er naast 
aandacht voor het werk ook aandacht is voor elkaar. 

Na de weekopening staat regelmatig een vergadering gepland en 
soms zijn er meerdere vergaderingen op een dag. Fijn dat de meeste 
vergaderingen op maandag zijn, als ons team (bijna) compleet aanwezig 
is. Aan digitaal vergaderen zijn we inmiddels ook gewend geraakt door 
de coronapandemie, maar er gaat toch niets boven live contact.

Tussen de vergaderingen door verzorg ik de projectadministratie, 
verstuur ik mails naar buitenlandse partners en beantwoord ik hun mails, 
en heb ik contact met de drie organisaties in Oekraïne waarvan ik de 
contactpersoon ben.  

Om 4 uur zit mijn dag erop en rijd ik weer terug naar Apeldoorn; blij mijn 
collega’s weer te hebben ontmoet en dankbaar dat ik mag bijdragen aan 
het mooie werk van Kom over en help.

Vrijwilligersportaal
Met dank aan onze vrijwilliger die helpt bij het beheren van de website, 
Ton Put, is er een vrijwilligersportaal ingericht. Op deze webpagina staat 
informatie voor nieuwe vrijwilligers, zijn formulieren te vinden, oude 
InterKoms terug te lezen en zijn bijvoorbeeld ook materialen voor de 
kledinginzameling aan te vragen. Het portaal zal regelmatig bijgewerkt 
worden. Neem je ook een kijkje? 

Behoefte aan een evaluatiemoment of wil je iets delen? Vul dan het 
formulier in via het vrijwilligersportaal en we nemen contact met je op! 

www.komoverenhelp.nl/vrijwilligersportaal
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Onder ons

Erik en Rianne Slager

Hans Veldman

Wilco en Jacqueline 
van Tilborg
Wij zijn Wilco en Jacqueline van Tilborg. Sinds ruim 
1,5 jaar wonen wij in Friesland. Toen Marijke ons 
benaderde om te vragen of wij iemand wisten die 
kledinginzamelpunt kon worden, hebben wij hier niet 
lang over nagedacht: dit wilden wij zelf wel doen! 
Op deze manier steken wij graag onze handen uit 
de mouwen voor mensen die het minder hebben 
dan wij. We hebben al gemerkt dat de mensen in 
Friesland gerust een stuk komen rijden om hun 
kleding te brengen voor Kom over en help. Het is 
fijn om dat te merken. We hopen dat we de garage 
vaak ‘vol’ krijgen.

Vanuit Hoevelaken, waar ik samen met Annelien en onze vier kinderen 
woon, rijd ik vanwege mijn werk regelmatig naar Amsterdam. Ik ben daar 
Project Manager bij Bouwfonds Property Development. 

Het online verkoopkanaal van vastgoed is een van mijn aandachtsgebieden. 
Alle projecten die daarbinnen gedaan zijn hebben mij ervaren gemaakt met 
Salesforce. 

Toen ik zag dat er een vrijwilliger met 
Salesforce ervaring gevraagd werd
binnen Kom over en help heb ik mij 
beschikbaar gesteld. Leuke gesprekken 
over het verder optimaliseren van Kom 
over en help met behulp van Salesforce, 
onder andere met Gerben en Marianne, 
volgden. 

Ik hoop dat mijn ervaring van 
toegevoegde waarde voor Kom over en 
help zal blijken te zijn.

Wij zijn Erik en Rianne, broer en zus. Samen hebben we nu een jaar 
kledinginzamelpunt 2HandsOn in Dedemsvaart. Na de brand in kamp 
Moria (Lesbos, Griekenland) zijn we als vrijwilligersorganisatie 2HandsOn 
begonnen om slaapzakken in te zamelen voor Lesbos. Daarna zijn 
we verder gegaan met het inzamelen van kleding. Omdat voor een 
vluchtelingenkamp niet alle kleding geschikt is, bleef er vaak hele mooie 
en goede kleding over. We zijn op zoek gegaan naar een doel, en via de 

kerk kwamen we bij Kom over en 
help terecht. We zijn ontzettend blij 
dat we zo kunnen meewerken aan 
de mooie projecten. Het is helemaal 
fijn dat de kleding netjes wordt 
opgehaald en uiteindelijk goed 
terechtkomt.

Groet, Erik en Rianne

   Overlijdensberichten
Ds. A.A. Floor, predikant van de hervormde gemeente in Barendrecht 
(Immanuëlkerk) en lid van het comité van aanbeveling van Kom over 
en help, is op 14 april 2021 overleden. De predikant, die ernstig ziek 
was, werd 65 jaar.

Op 26 augustus 2021 is de heer Co den Breejen uit Nijkerk na een 
ziekbed overleden. Sinds 2015 was hij betrokken bij de laadploeg. 
Door problemen met zijn oog en later ook een ernstige vorm van 
kanker, werd het voor hem steeds lastiger om mee te helpen met 
laden. Onze vrijwilliger Den Breejen is 76 jaar geworden. 

Zo is er een groot gemis gekomen in het leven van de families Floor 
en Den Breejen. We wensen hun van harte de nabijheid van de Heere 
God toe in het gemis van hun man, vader en opa.

Kennismaken met
nieuwe vrijwilligers
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Maandagmorgen 25 oktober. Een grijze Toyota rijdt het parkeerterrein bij 
ons kantoor op. “Daar hebben we meneer Schipper!” Net als de andere 
kantoorvrijwilligers komt hij naar het ontmoetingsmoment. Voor meneer 
Schipper is het wel net even anders... Na 25 jaar (!) vrijwilligerswerk neemt 
hij vandaag afscheid. Daarover meer in de volgende InterKom.  

Tijdens het ontmoetingsmoment hebben de kantoorvrijwilligers elkaar beter 
leren kennen met behulp van fotokaartjes, was er tijd voor ontmoeting, 
namen we afscheid van meneer Schipper en doken we in ons nieuwe 
relatiebeheersysteem. En dat alles natuurlijk onder het genot van koffie en 
lekkers. Dankbaarheid overheerst als we zien hoe iedereen zich op eigen 
wijze en met zijn of haar talenten gedreven inzet voor Kom over en help!

Afscheid
Comité Scherpenzeel/

Woudenberg
Informatieavonden met bezoekers uit Oost-Europa, avonden met dia(klank)
beeld, een prijsvraag met ballonvaart als hoofdprijs, een verkoopmarkt 
en veel koorzangavonden: een greep uit de veelheid aan activiteiten die 
het comité Scherpenzeel/Woudenberg de afgelopen ruim 25 jaar heeft 
georganiseerd. Als ik de notulen nog eens doorblader, is het duidelijk: veel 
werk mocht worden verricht. Mooi dat het werk van de stichting op deze 
manier in onze regio actief in beeld bleef en dat elk jaar verschillende 
bedragen naar de stichting konden worden overgemaakt. Zo mochten we 
delen van onze welvaart. Door de projecten van Kom over en help mag 
ook het Woord met anderen in Oost-Europa worden gedeeld.  Het meeste 
blijven me de zangavonden bij, zoals in de Sint Joriskerk in Amersfoort, de 
Cunerakerk in Rhenen of de Sint-Maartenskerk in Zaltbommel. Geweldige 
koorzang, orkesten, veel publiek en samen de psalmen en liederen zingen. 
Met daarbij een warm appelwoord van een bestuurslid.

We gaan het vanaf nu anders doen: het comité in zijn huidige vorm is 
gestopt. Een belangrijke reden is dat het meer dan actief lid van het eerste 
uur (later ook hoofdbestuurslid) Theo van de Kamp vorig jaar de diagnose 
‘Lewy body’, een vorm van Alzheimer, kreeg en terugtrad. De overige 
comitéleden besloten om als projectteam beschikbaar te blijven voor acties 
vanuit het kantoor, meer op afroep. Mensen langjarig op vaste basis binden 
aan werkgroepen en comités lijkt moeilijker dan in het verleden.
We wensen het bestuur, de medewerkers en andere vrijwilligers veel wijsheid 
en zegen toe.  

Namens de (ex-)comitéleden: 
Henk Blotenburg, 

Jan Bosma en 
Theo van de Kamp, 

Nico van Eckeveld

Ontmoetingsmoment

kantoorvrijwilligers
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Een ruw bestaan in Oekraïne. Zo 
kunnen we het leven van moeder 
Malvina echt bestempelen. Haar 
man liet haar in de steek toen bleek 
dat een van haar tweelingzoons 
een ongeneeslijke ziekte had. De 
opvoeding van Artem en Timothy 
(7 jaar) rust helemaal op haar 
schouders. Artem is geboren 
met een zeldzame vorm van 
spasticiteit en zijn fijne motoriek 
is niet goed ontwikkeld. Ook zijn 
broertje Timothy heeft zwakke 
spieren en problemen met zijn 
gezichtsvermogen. 

Kil leven in een kelder
Dat alles is al een zware last. 
Daar komt bij dat het gezinnetje 
in een kelder leeft. Malvina vertelt: 
“De vloeren zijn steenkoud en 
er komt veel stof en vuil via de 
ramen naar binnen. Om in het 
appartementencomplex te komen, 
gaan we eerst een steile en 
onhandige trap op en vervolgens 
via een andere trap weer naar 
beneden de kelder in. Als we 
weggaan, til ik eerst de driewieler 
of rolstoel naar boven en dan 
draag ik Artem. Timothy klimt met

'Wonen' in een 
Oekraïense kelder

Er is mij gevraagd om een stukje te schrijven voor 
de InterKom. Ik ben sinds 2006 vrijwilliger bij Kom 
over en help. Ik ben daar begonnen met het archief 
te inventariseren en archiveren. Alles stond door 
elkaar. Na de inventarisatie heb ik de mappen in 
archiefdozen gedaan en deze genummerd. Nadat ik 

dat had gedaan, heb ik alle mappen netjes op volgorde in het archief gezet. 
Daarna kwam ik twee keer per jaar terug om het archief bij te houden.  
Ik ben ook twee keer mee op reis geweest met Kom over en help. Het waren 
indrukwekkende reizen die ik nooit zal vergeten. Het gaf mij een goed beeld 
van hoe en wat deze organisatie doet voor de medemens in Oost-Europa.  
In de periode dat ik bij Kom over en help vrijwilliger ben geweest, heb ik 
ervaren dat God leiding heeft over mijn leven. De ervaring die ik had, was aan 
het begin toen ik er mocht komen werken. Op dat moment zat ik klem in mijn 
leven en mocht ik bij Kom over en help een nieuwe start maken. Langzaam is 
dit afgebouwd naar het moment dat ik afscheid kan nemen van Kom over
en help. 
Nu is die tijd aangebroken om afscheid te nemen. Ik wil iedereen bedanken
die ik heb mogen ontmoeten bij Kom over en help en voor de lessen die ik heb 
mogen leren.

Maatschappelijke stage
Hoi hoi, ik ben Judith Versteeg en ik heb een
week maatschappelijke stage gedaan bij 
Kom over en help. Ik heb veel leuke dingen 
mogen doen. Ik ben dinsdag mee geweest met 
de bus en heb toen kleding in Wijk en Aalburg 
opgehaald. Verder heb ik veel dingen kunnen 
doen op kantoor. Hierdoor hadden de collega’s 
wat meer tijd voor belangrijkere zaken en 
kon ik de kleine of minder belangrijke dingen 
oppakken. Ondanks dat ik vroeg op moest 
staan, stond ik niet met tegenzin op. Ik heb 
het erg naar m’n zin gehad en vond het super 
gezellig!!

Alice Dijkhuizen
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eindeloos geduld alleen de trappen 
op en houdt in de gaten of mensen 
onze spullen niet stelen. Het is 
namelijk meerdere keren gebeurd 
dat onze rolstoel bij de deur is 
weggepakt.” 

Hoge prijs voor zorg
De verantwoordelijkheid voor 
haar twee zoons neemt Malvina 
enorm serieus. Ze werkte vanuit 
huis als kapster. “Ik ben met Artem 
bij heel veel artsen geweest. 
Elke cent legde ik apart voor 
revalidatie. Maar eigenlijk kon ik 
dat niet betalen. De specialisten 
in de reguliere zorg boden alleen 
korte cursussen aan, maar Artem 
had meer zorg nodig. Ik heb 
daarom een aantal jaren achter 
elkaar een privé-revalidatiearts 
ingeschakeld. Bijna al mijn geld 
ging daarnaartoe. Eten en drinken 
kon ik amper betalen en we 
raakten ondervoed.”

Baan kwijt
In het voorjaar van 2020 stopte 
Artems privé-revalidatiearts 
met zijn werk en sloeg ook het 
coronavirus toe. Malvina verloor 

haar baan. “Ik raakte in paniek en 
ging op zoek naar hulp. Fondsen 
voor revalidatiecentra waren 
ontoegankelijk geworden, dus 
mijn jongens konden ook daar 
niet terecht. Via andere moeders 
werd ik geattendeerd op het 
revalidatiecentrum ‘You are not 
alone’.” Zo kwam het gezin in 
contact met partnerorganisatie 
House of the Gospel. 

Artem gaat vooruit
In het revalidatiecentrum boekt 
Artem resultaten! “Hij kan twee 
minuten zelfstandig staan, hij kan 
beter korte afstanden lopen en zijn 
coördinatie is verbeterd. Ook leert 
hij om zichzelf meer te verzorgen. 
Op dit moment krijgt Artem een 
medische behandeling om zijn 
motoriek te verbeteren. De hulp 
betekent echt heel veel voor ons”, 
besluit Malvina dankbaar. 
je het niet kunt láten om het te 
doen.

Save the date!
Ben je altijd al benieuwd geweest hoe het eraan toe gaat in het 
sorteercentrum? Wil je de ins en outs van de kledinginzameling horen? 
Zie je ernaar uit om andere kledingvrijwilligers te ontmoeten? 

Dan is dit je kans! 
Op D.V. vrijdagmorgen 14 januari 
organiseren we een uitje voor de 
vrijwilligers die betrokken zijn bij 
de kledinginzameling, naar het 
sorteercentrum in Etten-Leur.

Aanmelden kan door een mailtje te 
sturen naar Marijke
(mgorter@komoverenhelp.nl).

Je aanmelding zie ik graag voor 1 januari 
2022 tegemoet. Meer informatie volgt op 
een later moment per mail. 

We zijn ontzettend blij met de nieuwe 
kledingcontainers in Nijkerk. Er zijn al heel 
wat vrachten vertrokken. 

Op www.komoverenhelp.nl/kleding
staat altijd een actuele geldmeter.
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Winter
campagne

2021/2022

Online donateursbijeenkomst
Ontmoet Abel!
Abel heeft een prachtige stem 
en houdt erg van zingen. “Als ik 
zing, vergeet ik de narigheid om 
mij heen”, zegt hij. Wij willen Abel 
helpen alle narigheid te vergeten 
door hem te laten zingen. Voor u! 

Wanneer
D.V. donderdagavond 2 december 
van 20.00 tot 21.00 uur.

Wat
Online donateursbijeenkomst met 
onder andere:
- meester Alexander en Abel   
 zingen een lied;
- Kahoot-quiz;
- live-verbinding met de ‘Betuwse  
 Broeders’ Henry van Manen en  
 Peter Jan Crum in Oekraïne;
- muzikale bijdragen van Oekraïens  
 jongeren- en kerkkoor.

Waar
Online, bij u in de huiskamer! 

We zouden het fijn vinden om u als 
vrijwilliger te ‘ontmoeten’ bij deze 
bijeenkomst. 

Mis het niet, zorg dat
u erbij bent!

of scan de  
QR-code.

www.komoverenhelp.nl/ontmoetabel
Ga naar
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Een inkijkje in het leven van...
Gert-Jan (26) uit Nederland en Stas (24) uit Oekraïne. Wie zijn ze, op 
welke manier zijn ze betrokken bij Kom over en help en wat houdt hen 
bezig als ze nadenken over de toekomst?

Vertel eens iets over je bezigheden in  
het dagelijks leven…
Gert-Jan: In mijn dagelijks werk op een 
zorgboerderij van Siloah ben ik
persoonlijk begeleider van mensen 
met een verstandelijke beperking. In de 
bakkerij begeleid ik cliënten tijdens het 
bakken van diverse taarten en koeken. 
We bakken voor ons eigen restaurant, 
voor zakelijke klanten en particulieren. 
Volgend jaar hoop ik twee projecten 
van Kom over en help in Moldavië te 
bezoeken, om daar samen met collega’s 
van Siloah kennis en ervaring te delen. In 
onze kerkelijke gemeente geef ik leiding 
aan de +12-jeugdvereniging. Samen 
met de jongeren nadenken over Gods 
Woord en actuele thema’s, prachtig 
om zo op een ontspannen manier de 
jongeren bij de gemeente te betrekken! 
Zelf ben ik ook voorzitter en lid van de +21-vereniging. Daar ontmoet ik ook 
leeftijdsgenoten; ik geniet van deze contacten! 

Stas: Na mijn schooltijd op het platteland ben ik naar de stad gegaan om te 
studeren. In de stad leeft 90% van de mensen die uit een dorp komen 
zonder woonplek en inkomen. Na vijf jaar ben ik weer teruggegaan. Nu 
werk ik bij de Emmanuel Foundation als onderhoudsman. De Emmanuel 
Foundation is een partnerorganisatie van Kom over en help. Na het werk 
kweek ik groenten in mijn groentekas. Die verkoop ik op de plaatselijke 
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markt. In het weekend renoveer ik mijn nieuwe 
huis. De kerk is mijn tweede thuis en de basis van 
mijn leven. We bezoeken de kerk drie keer per 
week. Ik neem vaak oma’s mee naar de kerk die 
moeilijk ter been zijn. 

Waar word je blij van? 
Gert-Jan: Ik zie er altijd naar uit om met mijn vrouw en dochter van 10 
maanden erop uit te gaan in de natuur, op visite te gaan bij familie en 
vrienden te bezoeken. Ook sportief bezig zijn geeft mij veel voldoening, 
zoals volleyballen, wielrennen en wandelen.

Stas: Wat is het mooi om anderen geluk en vreugde te geven! Verder zie 
ik ernaar uit om zelf een bedrijf te gaan starten. Ik houd natuurlijk ook van 
mijn vrouw en zij is de belangrijkste bron van mijn geluk! 

Waar maak jij je zorgen om?
Gert-Jan: Er is op dit moment 
zoveel aan de hand in de 
wereld. Het coronavirus, 
de situatie in Afghanistan, 
de aardbeving in Haïti, de 
kabinetsformatie in Nederland 
en ga zo maar door. Waar 
gaat dit heen?  Dat geeft mij 
zorg voor de toekomst!

Stas: Ik maak me zorgen over 
de toekomst van ons land. Op 
dit moment verslechtert de 
situatie in Oekraïne en wordt 
het steeds moeilijker om hier te 
leven. Maar ik blijf erin geloven 
dat het weer beter zal worden!

Hoe zie jij je toekomst? 
Gert-Jan: Ik ben dankbaar voor mijn gezin, mijn werk en wat er op mijn pad 
komt. Wat de toekomst brengt, wacht ik rustig af. Ik vind heel veel dingen 
leuk en interessant en ben al snel tevreden.

Stas: In de toekomst zou ik graag vader willen worden, zie ik mezelf als 
zakenman en wil ik graag deel uitmaken van een stichting die kinderen 
helpt. Het eerste kapitaal verdienen met mijn nieuwe onderneming is 
moeilijk en zal misschien lang duren. Bij de start komt de regering allerlei 
controles doen en zo probeert de overheid op een corrupte manier geld  te 
krijgen. Als het zover is, wil ik geld geven aan goede doelen en aan de kerk. 
Want de kerk heeft echt toekomst! 

Gert-Jan, welke wens heb je voor Stas?
Ik wens Stas en zijn vrouw alle goeds toe voor de toekomst. Ik kan mezelf 
echt niet voorstellen hoe het is om in Oekraïne te wonen. Terwijl ik dit typ 
en antwoord geef op bovenstaande vragen, besef ik weer hoe goed ik het 
heb in Nederland. ‘Stel je vertrouwen op de Heere God!

Stel je vertrouwen
op de Heere God!

Stas, Welke wens heb je voor Gert-Jan? 
Bereik altijd je doelen, bezoek Oekraïne en breng veel tijd door met je 
familie. Dien God en streef altijd naar het goede, dan zal God je het goede 
geven!  

Dien God en streef
altijd naar het goede,

dan zal God je
het goede geven! 
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Een warm welkom tijdens het 
werkbezoek in Armenië
Het is maandag 13 september 23.00 uur als 
het vliegtuig ons veilig aan de grond zet in 
Jerevan. Direct krijg ik een sms’je van mijn 
provider: ‘Welkom in Armenië’. Met een actuele 
temperatuur van 31°C is dat gerust een ‘warm 
welkom’ te noemen.

Hartelijk ontvangst
Een nóg warmer welkom ontvangen we 
diezelfde week in Torfavan. Een dorpje met 
ongeveer 500 inwoners gelegen in het oosten 
van Armenië, nabij de grens met Azerbeidzjan. 
Na een rit van 2,5 uur rijden, met prachtige 
vergezichten over het Sevanmeer, parkeren 
we ons busje voor het dorpshuis. Tot onze 
grote verrassing worden we daar opgewacht 
door de halve dorpsgemeenschap. We worden overladen met bloemen 
en getrakteerd op een uitvoering van muziek, zang en dans. Alles spreekt 
van grote blijdschap, dankbaarheid én hoop voor de toekomst. We zijn er 
ontroerd van.

Schapetrots
Na een informatieve presentatie door de dorpsleider gaan we het dorp in 
om een gezin te bezoeken. Bijna drie jaar geleden hebben 100 gezinnen 
uit dit dorp elk vier schapen gekregen met het doel die te verzorgen en te 
fokken om er vervolgens een inkomen mee te verdienen. Een aantal van 
hen hebben daar twee jaar geleden nog eens een kalf bij gekregen met 
hetzelfde doel. Het gezinnetje staat al op ons te wachten. Vader, moeder en 
drie kinderen. Vol trots laat moeder de matrassen en dekbedden zien die ze 
van de schapenwol gemaakt heeft. Het voelt lekker zacht en warm genoeg 
voor in de winter. De kinderen leiden ons vervolgens naar de stal waar we 
een koe met haar kalf zien. De veestapel is al verdubbeld! De schapen zien 
we niet, die verblijven nog in de bergen met de andere schapen uit het dorp. 
Voordat we vertrekken moeten we nog even proeven van de zelfgemaakte 
schapenkaas en -yoghurt. Daarna zwaaien ze ons met stralende ogen uit.

Sprankjes van hoop
Het zijn deze stralende ogen die ons bijblijven op de terugreis naar Jerevan. 
Ondanks de problemen in Armenië en de moeilijkheden waar ook de 
gezinnen in Torfavan mee te maken hebben, zijn er sprankjes van hoop. 
Dát is wat blijkt uit het warme welkom van deze dorpsgemeenschap.

Door: Gerieke Barreveld en Henk van Hierden



20Kom over en help

Toekomst vol van hoop
In de nacht van strijd en zorgen 

kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen, 
om een toekomst vol van hoop. 

 U geeft een toekomst vol van hoop; 
dat heeft U aan ons beloofd.                       
Niemand anders, U alleen, 
leidt ons door dit leven heen. 

Geroepen om te dienen


