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FINANCIËLE VERANTWOORDING 2019 

In 2019 bedroegen de netto inkomsten vanuit de 
rommelmarkt: € 16.365,-. Er is aan de diverse 
projecten van Samen Delen € 18.429,- uitgegeven. 
Het verschil is betaald vanuit de reserves.  

Beste gemeenteleden, 

Ook voor de Open Maaltijd is het een onzekere 
periode. Niemand weet nu nog wanneer de 
Open Maaltijd weer plaats kan vinden.  

We missen de gezellige onderlinge 
samenkomsten als vrijwilligers, maar dat zal bij 
u als oudere nog meer het geval zijn. We hopen 
u allen op een later moment weer te 
ontmoeten. Er zal dan een bericht in de 
kerkbode komen met de datum wanneer de 
Open Maaltijd weer van start zal gaan en de 
telefoonnummers, zodat u zich op kunt geven. 

Een hartelijke groet van alle vrijwilligers. 

OPEN MAALTIJD 

 

Hervormde gemeenten Bruchem en Kerkwijk-Delwijnen-Nederhemert 

Vanuit Samen Delen hebben we in december mee 
kunnen en mogen helpen bij de kerstreis zoals die 
georganiseerd werd door de Noorderkerk in de 
Jordaan. Met auto en trein zijn we naar 
Amsterdam gegaan en hebben we met 6 mensen 
daarbij geholpen.  

Eerst kregen de kinderen in de kerk een 
verwerking waarbij ze een lampion konden maken. 
Daarna gingen ze in groepjes door de Jordaan om 
op zoek te gaan naar de herders, de schrift-
geleerden, de wijzen, Maria en het kindje, Herodes 
en ook de lekkere warme chocolademelk. 

Bij iedere stop werd daarmee een gedeelte van het 
kerstverhaal verteld. Terug in de kerk stond er een 
heerlijk lopend buffet klaar waar iedereen van mee 
kon genieten!  

Het was een geweldige 
ervaring om te zien hoe het 
kerstevangelie aan 
ongeveer 150 kinderen en 
ook aan ouders of opa’s en 
oma’s gedeeld kon worden. 
Een mooi initiatief wat we 
van harte ondersteunen! 

  AMSTERDAM — KERSTREIS 2019 

Contactpersoon Amsterdam:   Stefanie van Dalen 0418-641621 

Contactpersoon Open Maaltijd: Wilma Kreling  0418-644601 

CONTACTGEGEVENS 

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

 www.hervormdbruchem.nl/samen-delen 

 samendelen@hervormdbruchem.nl  

 Project Uitgaven 2019 

VBW  € 2.500,- 

Open maaltijd € 2.059,- 

Turda € 5.537,- 

Werkvakantie Bulgarije € 3.500,- 

Noorderkerk € 4.000,- 

Algemene kosten € 83,- 

Sponsoring jongeren € 0,- 

Overige giften/voedselbank € 750,- 

Totaal € 18.429,- 

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


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

BULGARIJE 

 

De kindergarten, gezien vanuit de school. 

TURDA 

Dit jaar gaan veel dingen niet zoals we gewend 
zijn. Ook de Bulgarijegroep heeft daarmee te 
maken. Geplande acties gaan niet meer door. We 
houden er ook rekening mee dat we dit jaar niet 
naar Bulgarije kunnen. Toch is onze grootste zorg 
vooral bij de meest kwetsbare kinderen in 
Bulgarije, die in deze noodsituatie hard getroffen 
worden. Er gelden in Bulgarije strenge regels, 
waardoor alle activiteiten voor de kinderen stil 
liggen. We bidden voor hen en blijven hen 
steunen. Hoewel we minder geld uit acties zullen 
ophalen, kunnen we door blijven gaan met het 
financieren van projecten in Bulgarije, ook als we 
dit jaar met tegenslagen te maken hebben. Houd 
voor actuele informatie de kerkbode, 
hervormdbruchem.nl/bulgarije of onze pagina’s 
op Facebook of Instagram in de gaten! 

Contactpersoon Bulgarije:  Izak Bragt 

Van 22 tot 25 februari hebben Arie en Marja, Paul 
en Dilia namens de commissie ‘Samen Delen’ een 
bezoek gebracht aan Turda. De restauratie van de 
kerk is aan de buitenzijde nagenoeg afgerond en 
binnen wordt nog hard gewerkt. Het zal nog wel 
een tijd duren voordat alles voltooid is, omdat de 
toren als laatste nog gedaan moet worden. 
Volgens de laatste berichten gaat het werk 
ondanks de corona crisis nog steeds door. 
 
In de pastorietuin wordt 
momenteel een nieuw 
gebouw opgetrokken ten 
behoeve van dagopvang 
voor ongeveer 60 kinderen 
in de leeftijd van 0-5 jaar. 
Dit wordt vanuit de 
provinciale kerk vanuit 
Cluj ondersteund. Het 
project is bijna gereed, 
over de inrichting van de 
keuken wordt nog nagedacht. Bouwkundig wordt 
dit ook ondanks de crisis afgemaakt, maar de 
inrichting van de keuken wordt uitgesteld. 
                                                                                                                             
Verder zien we op school mooie ontwikkelingen. 
De 4 digiborden die we vorig jaar met de 
rommelmarkt spullen hebben kunnen meegeven 
zijn geïnstalleerd en worden volop gebruikt!  
Ook wordt aandacht gegeven aan milieu 
bewustwording en om eten zoveel mogelijk lokaal 
te betrekken. Kinderen die geïnteresseerd zijn 
volgen met enthousiasme een programma  ‘Slow 
Food’, compleet met kooklessen!   
 
Voor een vervolg op de rommelmarkt wordt 
uitgekeken naar de goede restanten van onze 
rommelmarkt. Helaas is het door de corona crisis 
onzeker geworden en valt dit momenteel nog niet 
te plannen. Maar het vertrouwen blijft gelukkig 
bestaan dat dit weer mogelijk wordt en te Zijner 
tijd weer kan plaats vinden. 
 
Bij deze willen we nog een hartelijke groet 
overbrengen van Albert en Marta en het 
presbyterium. Het gaat goed met hen en er zijn 
tot op heden (16 april) nog geen gevallen van de 
corona besmetting in de kerkelijke gemeente 
bekend.  

TURDA 

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

http://hervormdbruchem.nl/bulgarije

