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OPEN MAALTIJD 

De Open Maaltijd loopt goed. De mensen die 
gebruik maken van de maaltijd ervaren het als 
gezellig en fijn om elkaar op deze manier te 
ontmoeten. De Open Maaltijd 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 zetten en de afwas 
doen. De gasten die niet meer zelf kunnen komen 
worden opgehaald. 

— OPROEP VRIJWILLIGERS OPEN MAALTIJD — 

De Open Maaltijd kan altijd hulp van nieuwe 
vrijwilligers gebruiken om de gasten van de maaltijd 
te voorzien. Heeft u hier interesse in of zou u graag 
een keer mee willen kijken wat dit precies in houdt, 
neem gerust contact op met Wilma Kreling via 
onderstaande contactgegevens.   

Er is € 14.300,-- ontvangen vanuit de netto 
opbrengst van de rommelmarkt. In 2018 is er   
€ 17.970,-- uitgegeven. Een deel kon nog 
betaald worden vanuit de reserves.  
 
Overzicht van de uitgaven: 
 

 

Noorderkerk Amsterdam € 4.082 

Turda in Roemenië € 5.053 

Werkvakantie Bulgarije € 3.500 

Open Maaltijd € 1.751 

Bijdrage VBW € 2.500 

Voedselbank € 500 

Giften jongerenprojecten € 500 

Algemene kosten € 84 

FINANCIËLE VERANTWOORDING 2018 

Contactpersoon Open Maaltijd: Wilma Kreling  0418-644601 

Hervormde gemeenten Bruchem en Kerkwijk-Delwijnen-Nederhemert 

De Bulgarijegroep 2019 is weer hard bezig met 
acties! Na een geslaagde oliebollenactie hopen we 
op zaterdag 11 mei aardbeien te verkopen langs de 
deuren. Ook willen we in de zomer weer een 
gezamenlijke maaltijd organiseren. Verder zien we 
dat het project steeds meer bekendheid geniet in 
de regio. Zo heeft PCB De Bron opnieuw een zeer 
geslaagde actie voor ons project gehouden. Ook 
heeft de Christelijke Vrouwendag Bommelerwaard 
ons project als doel voor haar collecte gekozen. 
We zijn blij met alle steun en blijven beschikbaar 
voor u, bijvoorbeeld in het uitvoeren van klussen! 
Jaarlijks wordt onze groep meerdere keren 
gevraagd voor het uitvoeren van kleine en grote 
klussen. Ook hier zijn we erg blij mee. 

De groep die dit jaar naar Bulgarije hoopt te gaan 
bestaat uit: Aart-Pieter Bragt, Anna Schouten (Wijk 
en Aalburg), Anne Roos van de Werken, Esther 
Blankers, Izak Bragt, Jonathan van den Brink, Paula 
Kesting, Thom Goedegebuure en Petra Meijers 
(begeleider). De geplande data van de 
werkvakantie zijn 15 tot en met 26 juli 2019, dus 
schrijf deze vast in uw agenda! We hopen er weer 
een geslaagde werkvakantie van de te maken, 
waarin we het Woord van God mogen brengen aan 
de kinderen, kluswerk gaan doen en projecten 
ondersteunen zoals bijlessen en psychische 
ondersteuning.   

  BULGARIJE 

Contactpersoon Bulgarije:  Izak Bragt 

 



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

AMSTERDAM — KERSTREIS 

Open Maaltijd: 
 18 april 
 16 mei 
 20 juni 
 19 september 
 
Rommelmarkt: 
 25 mei 
 
Bulgarije: 
 11 mei Aardbeienactie 
 Zomer - gezamenlijke maaltijd 
 15 t/m 26 juli - werkvakantie 
 
Amsterdam 
 18 mei - gemeenteweekend Helvoirt 

AMSTERDAM — OPROEP 

In het weekend van 18 mei staat het gemeente 
weekend weer gepland in bezinningscentrum 
Ëmmaus in Helvoirt. Vanuit de Noorderkerk 
gemeente werd de vraag gesteld of er zo’n 3 á 4 
vrijwilligers beschikbaar zijn op zaterdag 18 mei 
van 9:00 - 16:00 uur. 

Voor de ochtend (9:00 - 12:00 uur) is men op zoek 
naar personen die op de allerkleinsten willen 
passen en voor de middag (12:30 - 16:00 uur) 
zoekt men hulp bij de knutsel activiteiten voor de 
kinderen van 4 - 7 jaar. 

Wilt u of jij daarbij helpen? Dan hoor ik dat graag! 

Contactpersoon Amsterdam:   Stefanie van Dalen 0418-641621 

 

AGENDA 

De hele dag was er al druk gebouwd en gesjouwd 
om ongeveer 135 kinderen en hun ouders van 
harte welkom te kunnen heten bij de Kerstreis 
2018. Eerder die week hadden de acteurs al hun 
nieuw ontworpen kleding gepast en de nodige 
scenes geoefend. Klokslag 16.15 uur ging de 
kerkdeur open waarna het 3 uur lang een drukte 
van belang was. Eerst om met stickers en lintjes 
een mooie lampion voor onderweg te knutselen. 
Al snel werd de Noorderkerk echter vereerd met 
een bezoek van de heraut van koning Herodes en 
zijn soldaten. Hij kwam vertellen dat iedereen zo 
op audiëntie mocht komen bij de koning. Hierna 
kon de kerstreis door de Jordaan echt van start 
gaan. Kinderen en hun ouders genoten van 
taferelen van wijzen die de sterren bestudeerden, 
herders die werden verblijd met het engelenkoor, 
farizeeën die de boeken bestudeerden en engelen 
die het 'Ere zij God' zongen en het blijde nieuws 
vertelden. Na het kindje Jezus in de stal gevonden 
te hebben kwamen glunderende gezichtjes 
opnieuw de kerk in om een heerlijk hapje te eten 
van het klaarstaand buffet. Met een goodiebag op 
zak en het kerstverhaal nog in gedachten 
verlieten de kinderen daarna de kerk. We kijken 
met veel plezier en dankbaarheid terug op de 
Kerstreis door de Jordaan 2018 en danken jullie 
hartelijk voor jullie inzet en meeleven. 

Contactpersoon Amsterdam:   Stefanie van Dalen 0418-641621 

Door allerlei omstandigheden is er gedurende de 
voorjaarsvakantie geen delegatie van onze commissie 
naar Turda geweest. Wel zijn er de contact 
momenten, waarbij we gelukkig mogen horen dat het 
ook daar goed gaat. 

De restauratie van de kerk heeft gedurende de 
winterperiode een tijdje stil gelegen vanwege de kou. 
Er wordt nu weer mee verder gegaan, maar er zijn 
nogal wat problemen om het plafond, de gewelven, in 
orde te krijgen. De funderingen voor een 
‘Kindergarten’ in de pastorietuin zijn gestort, dus zal 
de verdere aanvang van de bouw ook niet meer lang 
op zich laten wachten. Dit wordt een verblijf voor 
kinderopvang, maar ook met een grote keuken, zodat 
de kinderen een warme maaltijd kunnen krijgen. 

Ondanks de restauratie hoopt de kerk van de zomer 
ook zelf weer een markt te organiseren. De markt die 
daar dan gehouden wordt zal op het schoolplein 
plaatsvinden. Daarom kregen we de dringende oproep 
om na onze rommelmarkt opnieuw bereid te zijn om 
overgebleven goede spullen op te sturen. 

Onlangs hebben we als commissie 4 complete 
digiborden met bijbehorende apparatuur mogen 
ophalen Deze hebben we bestemd voor de school in 
Turda. Die kunnen dan gelijk meegestuurd worden en 
het is een mooie opsteker voor de school waar 
ongetwijfeld dankbaar gebruik van zal worden 
gemaakt! Om de mensen daar te ondersteunen en een 
hart onder de riem te steken wordt nog nagedacht 
hoe en wanneer er een bezoek gebracht kan worden. 

 Facebook: Otordai Réformatus Egyhazközség 

TURDA 

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


