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BULGARIJE 

Ook dit jaar is er weer een groep enthousiaste 
deelnemers die de zomer naar Vratsa, Bulgarije hopen 
te gaan voor een werkvakantie. In totaal gaan er 7 
deelnemers en 2 begeleiders mee. De focus van de 
werkvakantie Bulgarije 2018 zal daarom liggen op 
kinderwerk. Ook zal er ruimte zijn voor kluswerk.  

Gezien de mooie opbrengsten van acties en giften tot nu 
toe, hopen we nog een deel te kunnen besteden aan 
onderwijs en psychische hulp, zoals we de afgelopen 
twee jaar ook hebben kunnen doen. We voelen ons 
gezegend in het werk dat we nog steeds kunnen doen. 
Daarbij willen we blijven kijken op Jezus en volgen in Zijn 
voorbeeld. We willen dit ook uitstralen naar de kinderen 
in Vratsa.  

Het vertrek naar Bulgarije is gepland op maandag 16 juli 
vanaf Schiphol. Op vrijdag 27 juli hopen we weer te 
landen op Vliegveld Eindhoven. De groep bestaat uit: 
Aart-Pieter Bragt, Gerben van de Werken, Henk van der 
Zalm, Izak Bragt, Judith van Doorn, Neline van Loon en 
Thom Goedegebuure. De begeleiders zijn Mirjam Klop-
Bragt en Niels Klop. Er staan nog twee acties gepland: 
aardbeien verkopen (12 mei) en een maaltijd met de 
gemeente (16 juni). Schrijf deze data in uw agenda's!  

NIEUWE WEBSITE 

Commissie Samen Delen had een eigen website, 
maar deze is komen te vervallen. Alle informatie, 
contactgegevens en nieuwsbrieven zijn te vinden op 
de website van de kerk. 

 www.hervormdbruchem.nl/samen-delen  

Hiermee is ook het mailadres van Samen Delen 
veranderd in samendelen@hervormdbruchem.nl  

Open Maaltijd: 
 19 april 
 17 mei 
 21 juni 
 20 september 
Voorverkoop rommelmarkt: 
 11 mei 18.30 - 20.30 uur (schuur middelstraat) 
Rommelmarkt: 
 26 mei 9.00 - 15.00 uur 
Bulgarije: 
 12 mei: aardbeienverkoop 
 16 juni: maaltijd met de gemeente 

AGENDA 

Contactpersoon Bulgarije:  Izak Bragt 

 

Hervormde gemeenten Bruchem en Kerkwijk-Delwijnen-Nederhemert 

De Open Maaltijd vierde op 15 maart haar 10 jarig 
jubileum. Dit was een mooie dag waarop de vrijwilligers 
in het zonnetje werden gezet. De commissie Samen 
Delen heeft deze keer bediend, zodat de vrijwilligers ook 
mee konden eten met de gasten. 

De mensen die gebruik maken van de maaltijd ervaren 
het als gezellig en fijn om elkaar op deze manier te 
ontmoeten en wordt gemiddeld bezocht door 38 
personen. We zouden graag nog meer 55+ en ook zeker 
alleenstaanden ontmoeten op deze gezellige Open 
Maaltijd. Voor € 5,00 kunt u al deelnemen. De maaltijd 
wordt voorbereid door zo’n 6 vrijwilligers die ook de 
zaal klaar maken en de afwas doen. De gasten die niet 
meer zelf kunnen komen worden opgehaald. 

  OPEN MAALTIJD 

Contactpersoon Open Maaltijd: Wilma Kreling  0418-644601 

 

http://www.hervormdbruchem.nl/samen-delen
mailto:samendelen@hervormdbruchem.nl


Meer info over Samen Delen:   www.hervormdbruchem.nl/samen-delen   samendelen@hervormdbruchem.nl 

TURDA 

Het is alweer een tijd geleden sinds de vorige 
nieuwsbrief. Toch willen we u op de hoogte stellen dat 
de flyer actie en de kerstreis in en rond de 
Noorderkerk in Amsterdam weer goede ontmoetingen 
en gezelligheid heeft gebracht. Voor het flyeren zijn 9 
gemeenteleden naar Amsterdam geweest en tijdens 
de kerstreis waren er 4 personen die hulp konden 
bieden. De organisatoren waren erg blij met onze hulp 
en daarom ook hier in de nieuwsbrief nogmaals dank!  

Nu zijn we alweer bijna in mei aangekomen en staat 
de rommelmarkt weer voor de deur. Dit jaar zullen er 
geen vrijwilligers vanuit de Noorderkerk komen om 
ons te ondersteunen omdat zij zelf het 
familieweekend al gepland hebben in dat weekend. 
We vinden het jammer dat ze ons niet van extra 
handen kunnen voorzien maar anderzijds vinden zij 
het ook jammer dat wij hen niet kunnen bijstaan bij 
hun activiteiten. Voor D.V. volgend jaar hebben we 
daarom de data van deze activiteiten op elkaar 
afgestemd zodat we elkaar weer tot hulp kunnen zijn. 

FINANCIËLE VERANTWOORDING 2017 

Er is € 15.000,- ontvangen vanuit de netto opbrengst 
van de rommelmarkt. Dit is een kwart minder dan in 
vorige jaren in verband met een andere verdeling van 
de opbrengst van de rommelmarkt.  
In 2017 is er € 20.000,- uitgegeven. Een deel kon nog 
betaald worden vanuit de reserves.  

 
*In Turda ondersteunen we het Tafeltje Dekje project 
dat door de gemeente zelf is opgestart. Verder zijn de 
kosten voor het vervoer van de rommelmarktspullen 
en schoolmeubilair in dit bedrag opgenomen.  

Uitgaven Bedrag 

Noorderkerk Amsterdam € 4.000,- 

Turda in Roemenië* € 6.700,- 

Werkvakantie Bulgarije € 3.000,- 

Open Maaltijd € 2.600,- 

Bijdrage VBW € 2.500,- 

Voedselbank € 500,- 

Gift jongerenproject € 500,- 

Algemene kosten € 200,- 

Totaal € 20.000,- 

 

Contactpersoon Amsterdam:   Stefanie van Dalen 0418-641621 

AMSTERDAM 

Eind februari hebben we ds. Albert Nagy en zijn vrouw 
Marta in ons midden mogen ontvangen voor een kort 
bezoek. 

De ontwikkelingen in Turda gaan door en er zijn een 
paar mooie dingen te noemen.  

Door toezeggingen en ondertekening van subsidies 
kan er dit voorjaar een begin gemaakt worden met de 
restauratie van de kerk. Dit gaat zeker anderhalf jaar 
duren en er wordt nog bekeken op welke manier de 
zondagse erediensten kunnen doorgaan. 

In de pastorietuin heeft een gymzaal van de school 
gestaan wat later als bioscoop is gebruikt. Dit gebouw, 
wat niet meer bruikbaar was, werd gesloopt en daarbij 
heeft de eerste groep die toen  in Turda was geholpen. 
Momenteel is er een concreet plan om op die plaats 
een kinderopvang te realiseren met daarbij een 
keuken. Hier kan gekookt worden om de kinderen op 
school van een warme maaltijd te kunnen voorzien. 
Ook kan deze keuken gebruikt worden om te koken 
voor het project van Tafeltje Dekje wat nog steeds 
door loopt. 

In 2017 is er 248 dagen voor Tafeltje Dekje gekookt, 
waarbij 2656 porties zijn gemaakt. Bijna de helft 
daarvan wordt weggeven en voor de andere helft 
wordt geheel of gedeeltelijk een bijdrage gegeven. 
Wat er gekookt wordt, hoeveel het kost en wat de 
opbrengst is wordt allemaal zorgvuldig door Marta 
bijgehouden. Ook de winterhulp gaat nog steeds door, 
er zijn in totaal 240 voedselpakketten uitgedeeld. 

Komende zomer hopen we opnieuw de goed 
bruikbare restanten van onze rommelmarkt naar 
Turda te laten brengen. Er wordt door de mensen in 
Turda naar uitgezien om  weer een markt te kunnen 
organiseren. We kijken nog of het mogelijk is daarbij 
een helpende hand te bieden.  

De nieuwsbrief is  te klein om alles goed te kunnen 
vertellen maar als u graag meer  wilt weten, voel u vrij 
om één van de contactpersonen er naar te vragen. 

We zijn dankbaar voor de ontmoetingen die er hebben 
plaatsgevonden en de banden die we op deze manier 
met de gemeente van Turda kunnen blijven 
onderhouden. 

Contactpersonen Turda:   Paul en Dilia van den Bogerd 0418-642790 


