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Werkvakantie Vratza - Bulgarije 
Nog even en 18 enthousiaste jongeren en 3 
al even enthousiaste begeleiders vertrekken 
voor 12 dagen naar Vratza om daar hun tijd 
en aandacht te geven aan de kinderen in het 
Kindertehuis. Deze keer zal er op 2 locaties 
gewerkt worden. In het tehuis waar we al 2 
keer eerder geweest zijn zullen we met open 
armen ontvangen worden. Daarnaast gaan 
we deze keer ook in een tehuis voor 
gehandicapte kinderen aan de slag. In beide 
tehuizen gaan we zowel klussen als 
kinderwerk doen. We vinden het een 
uitdaging om ook in het tehuis voor 
gehandicapten aan de slag te kunnen.  
 
De acties om dit allemaal mogelijk te maken 
zijn u vast niet ontgaan. We zijn heel 
dankbaar dat er zoveel geld te besteden is 
voor de kinderen daar. Super dat ook de 
basisscholen in Bruchem en Kerkwijk zich zó 
ingezet hebben! Fijn dat alle acties hun plek 
mogen hebben in onze dorpen.  
 
We vertrekken DV op maandag 17 juli en 
hopen op zaterdag 29 juli weer terug te zijn. 
Op zondag 9 juli zal er speciaal aandacht aan 
ons project worden gegeven tijdens de 
dienst in Kerkwijk. Fijn om zo handen en 
voeten te mogen geven aan ons geloof en 
ons gedragen te weten door het gebed van 
de gemeente.  
 
Op 8 september organiseren we een avond 
waarop we u graag vertellen over alles wat 
we beleefd hebben. Net als vorig jaar zijn we 
weer te volgen via onze vlog op facebook en 
op www.samendelen.net/bulgarije.  
 
 
 

 
Open Maaltijd 
De mensen die deelnemen aan de open 
maaltijd ervaren het als gezellig en fijn om 
elkaar op deze manier te ontmoeten. De 
maaltijd wordt gemiddeld bezocht door 35 
mensen. We zouden graag nog meer 55+ en 
ook zeker alleenstaanden ontmoeten op 
deze gezellige open maaltijd. De maaltijd 
wordt voorbereid door ongeveer 6 
vrijwilligers die ook de zaal klaar maken en 
gasten ophalen die niet meer zelf kunnen 
komen en de afwas doen. Zijn er nog 
vrijwilligers die ons willen helpen dan zijn we 
daar erg blij mee.  
 
De open maaltijd wordt in juli en augustus 
niet georganiseerd in verband met de 
vakantie. De volgende data voor de open 
maaltijd zijn: 21 september, 19 oktober, 16 
november en 14 december (kerstmaaltijd). 
 
Rommelmarkt 2017 
We kijken dankbaar terug op een geslaagde 
rommelmarktdag op 20 mei 2017. De 
opbrengst van de rommelmarkt activiteiten 
2017 bedraagt € 55.300 bruto, dat is 
inclusief de opbrengst van de voorverkoop, 
die ruim € 23.000 bedroeg. 
Een deel van de netto opbrengst mag Samen 
Delen aan de diaconale projecten besteden. 
In de volgende nieuwsbrief volgt meer 
informatie hierover. Alle betrokkenen bij de 
activiteitencommissie en kopers hartelijk 
dank voor jullie inzet en bijdrage. Bovenal 
danken we de Heere die ons kracht geeft om 
de activiteiten uit te voeren.  
 
De rommelmarkt voor volgend jaar is 
gepland op zaterdag 26 mei 2018.  
 
 



Noorderkerk Amsterdam 
Op de rommelmarkt mochten we een flinke 
groep Amsterdammers welkom heten in 
Bruchem. Ze hebben ons geholpen om de 
kramen te bemannen en alle spullen te 
verkopen. We zijn erg blij met de hulp die 
we vanuit hen gekregen hebben. 
 
Turda 
De Hongaars-Gereformeerde gemeente in 
Turda wordt vanuit Samen Delen nog steeds 
op verschillende manieren ondersteund. 
 
Vanuit de pastorie wordt het ‘Tafeltje dek je’ 
project verzorgd. Er wordt door vrijwilligers 
gekookt, zo krijgen ongeveer 12 personen 
dagelijks van maandag tot en met vrijdag 
een warme maaltijd. Om het eten goed op 
temperatuur te houden zijn de goede 
materialen nog niet voorhanden. Er wordt in 
onze commissie over nagedacht hoe wij de 
gemeente hierbij kunnen helpen.  
Verder krijgen verschillende gezinnen 
regelmatig in de wintermaanden een 
voedselpakket wat hen voorziet van de 
basisbehoeften zoals rijst, meel, olie 
enzovoort. 
 
Ook dit jaar worden de bruikbare spullen die 
op onze rommelmarkt overblijven verpakt 
en naar Roemenië gebracht. Daar 
wordt begin juli in Turda ook een markt van 
georganiseerd. In het afgelopen jaar bracht 
deze markt voor de kerk in Turda rond de 
3000 euro op. Ze zijn dan ook erg blij met de 
spullen die wij leveren. Zeker omdat ze op 
deze manier veel mensen, die het anders 
niet kunnen betalen, aan kwalitatief goede 
materialen kunnen helpen voor weinig geld. 
 
Volgende week beginnen in Turda ook de 
schoolvakanties en wordt in de eerste week 
van de vakantie de Vakantie Bijbel Week 
georganiseerd. Het is goed om te zien dat dit 
werk voortgezet wordt nadat wij de 
gemeente een aantal jaren geleden 
geholpen hebben om dit op te starten.  

Tijdens ons bezoek in maart dit jaar was het 
ook goed om te zien en te horen dat de 
scholen waar de kerk nauw bij betrokken is 
goede vooruitgang laten zien. De lokalen zijn 
netjes verzorgd en er wordt nagedacht over 
verdere ontwikkeling van het onderwijs. 
 
Met de laatste contacten die er waren 
hoorden we dat er ook plannen gemaakt 
worden om, met hulp vanuit Hongarije, een 
verzorgingshuis met daarbij een 
kinderopvang in de pastorietuin te bouwen. 
 
We hopen met enkele gemeenteleden de 
eerste week van juli de gemeente daar te 
bezoeken en te zien hoe we onze hulp 
kunnen continueren. 
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