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OPEN MAALTIJD 

Graag willen wij u even laten kennismaken met een 
echtpaar dat onze open maaltijd bezoekt. Wij 
hebben ze de vraag gesteld hoe zij de open maaltijd 
ervaren.  

Hun antwoord was: ‘we zien er elke derde 
donderdag van de maand naar uit om naar de open 
maaltijd te gaan. Nu zijn wij nog samen, we kunnen 
ons voorstellen dat het voor alleenstaande nog 
fijner is. Het is altijd een verrassing wat we te eten 
krijgen, we vinden het altijd lekker. Om op een 
ontspannen manier met elkaar in gesprek te zijn 
vinden wij positief. Het is voor ons elke maand een 
uitje. Ook waarderen wij dat er vrijwilligers zijn die 
het elke maand weer mogelijk maken, want zonder 
vrijwilligers is er geen open maaltijd.’ 

We zouden graag nog meer 55 plussers en zeker 
ook alleenstaanden ontmoeten op de gezellige 
open maaltijd. Voor €5,00 kunt u al deelnemen . De 
gasten die niet meer zelf kunnen komen worden 
opgehaald. Ook vrijwilligers zijn altijd welkom om 
te helpen bij de open maaltijd.  

Open Maaltijd: 
 17 oktober    
 21 november 
 12 december (kerstmaaltijd) 
 16 januari 
 20 februari 
 

Rommelmarkt: 
 25 januari - wintermarkt 
 16 mei - rommelmarkt 
 

Bulgarije: 
 voor 1 november - opgave Bulgarije 2020 
 

Amsterdam: 
 18 december - kerstreis 

AGENDA 

Contactpersoon Open Maaltijd: Wilma Kreling  0418-644601 

Hervormde gemeenten Bruchem en Kerkwijk-Delwijnen-Nederhemert 

Op D.V. woensdag 18 december zal er weer een 
kerstreis georganiseerd worden voor de kinderen 
van en rondom de Noorderkerk. Vorige jaren werd 
tweemaal onze hulp ingeroepen tijdens de 
voorbereiding en uitvoering van deze kerstreis. Dit 
jaar word onze hulp alleen voor de kerstreis zelf 
gevraagd. dit komt omdat het flyeren sinds 2018 
op een andere manier gebeurd en er dus niet 
meer langs brievenbussen gelopen hoeft te 
worden. Zou u of jij mee willen werken aan deze 
mooie middag en avond, dan zie ik graag uw 
opgave tegemoet. Later zal meer informatie 
beschikbaar komen wat betreft tijden en reis. 

  AMSTERDAM 

Contactpersoon Amsterdam:   Stefanie van Dalen 0418-641621 

 

CONTACTGEGEVENS 

Meer informatie over de commissie Samen 
Delen via de website of e-mail: 

 www.hervormdbruchem.nl/samen-delen 

 samendelen@hervormdbruchem.nl  

 

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


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

BULGARIJE 

 

 

TURDA 

Afgelopen jaar is de werkvakantie naar Bulgarije 
voor de vijfde keer gehouden. De groep, 
bestaande uit Aart-Pieter Bragt, Anna Schouten, 
Anne Roos van de Werken, Esther Blankers, Izak 
Bragt, Jonathan van den Brink, Paula Kesting, 
Petra Meijers en Thom Goedegebuure, is 12 
dagen in de stad Vratsa geweest om allerlei werk 
te doen voor hulpbehoevende kinderen. Dit 
omvatte onder andere kinderwerk en kluswerk in 
drie verschillende tehuizen, waaronder twee 
huizen voor gehandicapte kinderen. De groep 
heeft zich in Bulgarije en tijdens de voorafgaande 
periode van voorbereiding erg gesteund gevoeld, 
door bijvoorbeeld gebed en giften. Mede hierdoor 
kunnen we in de periode van oktober 2019 tot juli 
2020 zo'n 4400 euro besteden aan bijlessen 
wiskunde en Engels en een psycholoog. Vooral 
het budget voor de psycholoog is opgeschroefd, 
omdat de kinderen die op dit moment 
overgeplaatst worden naar een nieuw tehuis, 
vaak kampen met aanpassingsproblematiek.  

Ook komend jaar willen we weer met een groep 
naar Bulgarije afreizen in de tweede helft van juli 
2020. Jongeren (16+) die interesse hebben om 
mee te gaan, kunnen contact opnemen via 
aanmeldenwerkvakantie@hervormdbruchem.nl. 
Wees er snel bij, er is ruimte voor maximaal 12 
deelnemers. Graag horen we dat zo snel mogelijk, 
maar uiterlijk vóór 1 november. 

Contactpersoon Bulgarije:  Izak Bragt 

De goed bruikbare 
restanten van onze 
rommelmarkt zijn eind 
juni naar Roemenië 
vervoerd. Het was weer 
een hele vrachtauto 
aanhanger van 9 meter 
vol. Begin juli zijn we 
met twee mensen ook 
naar Turda gegaan voor 
de contacten en om bij 
de markt te kunnen 
helpen. Het heeft daar 
het mooie bedrag van bijna 2600 euro voor de 
kerk opgebracht. Verder zaten in dit transport ook 
4 digiborden voor de school. Met restanten van 
de markt wordt aan het begin van het schooljaar 
nog een fair georganiseerd, de opbrengst is voor 
de school. 

We zijn verrast omdat in de pastorietuin al volop 
gewerkt wordt aan de bouw van een verblijf dat 
als opvang voor 20 baby’s/peuters en 40 kleuters 
gaat dienen.  Een zo genaamde ‘nursery’ en 
‘kindergarten’. Dit wordt bekostigd door de kerk 
vanuit Cluj. Verder wordt hierin ook een keuken 
gerealiseerd om de kinderen van een warme 
maaltijd te kunnen voorzien. Het is de bedoeling 
dat het Tafeltje Dekje project, wat nu nog steeds 
vanuit de pastoriekeuken door Marta 
georganiseerd wordt, van daaruit gecontinueerd 
gaat worden. Als alles goed gaat zal het gebouw 
geopend worden in het voorjaar van 2020. 

De restauratie van de kerk verloopt moeizaam. 
Weliswaar is er een subsidie vanuit Europa 
gekomen, maar de kosten lopen op. Dit komt 
hoofdzakelijk door problemen met het stucwerk 
aan de binnenkant van het dak waaraan extra 
eisen gesteld worden en de door de overheid 
verhoogde minimumsalarissen. Er wordt 
geprobeerd om een extra subsidie vanuit 
Hongarije te krijgen.  Eerst zal nu de buitenkant 
afgewerkt worden en wanneer het verder 
financieel haalbaar is de binnenkant. 

Het is een bijzonder intensieve periode voor 
Albert en Marta, maar er is ook dankbaarheid 
voor de ondersteuning die ze als gemeente, maar 
ook privé mogen ontvangen.  

TURDA 

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

mailto:aanmeldenwerkvakantie@hervormdbruchem.nl

