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OPEN MAALTIJD 

Al enige tijd kunnen we geen gebruik meer maken 

van de Open Maaltijd. Helaas gaat dit nog langer 

duren dan we gedacht hadden. U zult zeker de 

onderlinge contacten missen. 

Graag stellen wij ons als vrijwilligers beschikbaar 

om een bezoekje bij u te brengen of een luisterend 

oor te zijn. U kunt ons hier altijd voor bereiken. Bel 

Wilma Kreling (0418-644601) en zij gaat kijken waar 

u behoefte aan heeft. We hopen dat we op deze 

manier met z’n allen geen eenzaamheidsvirus 

overhouden aan deze winter. 

Tegenwoordig is de informatie van de 
rommelmarkt te vinden op de website van de 
kerk: www.hervormdbruchem.nl/rommelmarkt 

 

Contactpersoon Open Maaltijd: Wilma Kreling  0418-644601 

Hervormde gemeenten Bruchem en Kerkwijk-Delwijnen-Nederhemert 

Het coronavirus heeft invloed gehad op onze 

voorbereidingen en onze geplande reis naar 

Bulgarije. Acties konden niet doorgaan, of moesten 

worden aangepast. Door reisbeperkingen kon onze 

geplande werkvakantie in 2020 niet doorgaan. Aan 

de andere kant vinden we nieuwe manieren om 

acties te voeren, zoals de flessenactie en de 

kaartenactie. Ook krijgen we de laatste tijd veel 

geld binnen van Janneke Bragt, die mondkapjes 

maakt en verkoopt voor ons project. We zijn 

ondanks de omstandigheden toch heel blij en 

dankbaar met het geld dat we ophalen! Van de 

commissie Samen Delen hebben we opnieuw een 

bijdrage gekregen van € 3.500. De commissie heeft 

de intentie om dit te blijven doen. We hebben dit 

jaar ruim € 5.400 besteed aan projecten in 

Bulgarije. Dat geld wordt besteed aan extra lessen, 

een psycholoog, een studiebeurs voor Ivalina, 

kosten verbonden aan Tabitha Bulgaria, en 

maatregelen om de hygiëne in de tehuizen te 

bevorderen zoals mondkapjes en schoonmaak-

middelen. Ook heeft de groep speelgoed en 

andere spullen opgestuurd naar de kinderen in de 

tehuizen. De kinderen in Bulgarije zijn erg 

teleurgesteld dat we niet konden komen, maar zijn 

blij met onze steun en hopen ons volgend jaar wel 

weer te zien. Een uitgebreider verslag en financieel 

overzicht zal in het najaar volgen op onze website: 

hervormdbruchem.nl/bulgarije. 

Hoewel we nu nog niet weten of we in 2021 op 

werkvakantie kunnen en mogen gaan, willen we 

toch de voorbereidingen opstarten voor volgend 

jaar. We nodigen de deelnemers van dit jaar van 

harte uit om weer deel te nemen. Nieuwe 

deelnemers kunnen zich tot 13 november 2020 

aanmelden via de website hervormdbruchem.nl/

bulgarije. Ook als je alleen interesse hebt, of 

vrijblijvend in contact wilt komen, nodigen we je 

van harte uit om contact met ons op te nemen.  

BULGARIJE   

Contactpersoon Bulgarije:  Izak Bragt 

 

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


AMSTERDAM 

Helaas kan ook de kerstreis dit jaar niet doorgaan 
door de regels rondom het Corona virus. Daarom 
is er gezocht naar een alternatief om de kinderen 
in de buurt toch het kerstevangelie te laten zien 
en horen. Er zullen kerst-kadoboxen uitgedeeld 
worden aan de kinderen uit de buurt. Daarmee 
kunnen ze aan de slag met het kerstverhaal.  

Hopelijk zullen de kinderen met hun ouders 
hiervan genieten en kan de kerstreis  DV. volgend 
jaar wel weer gehouden worden. 

Via deze weg breng ik u de hartelijke groeten over 
van de kerstreis commissie van de Noorderkerk. 

Contactpersoon Amsterdam:   Stefanie van Dalen 0418-641621 

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

TURDA 

Voor de school in Turda hebben we als commissie 
Samen Delen, via Gerjan van Leeuwen, 34 goed 
bruikbare computers ontvangen. Deze waren 
compleet met schermen, toetsenborden, 
bekabeling en muizen. Om ze voor de nieuwe 
situatie gebruiksklaar te maken heeft 
Linternet gesponsord door benodigde materialen 
tegen inkoopprijs in te bouwen. Ook werden 
arbeidskosten en klaarmaken van  de systemen 
niet in rekening gebracht! 
Namens de school in Turda: hartelijk dank voor 
deze ondersteuning! 
 
Van de thuiszorg hebben we restanten 
incontinentiemateriaal ontvangen, nieuw in de 
verpakking, maar niet te retourneren naar de 
leverancier. Omdat door de kerk in Turda ook 
thuiszorg werk in de gemeente verricht wordt en 
deze spullen daar goed gebruikt konden worden 
zijn deze ook in dank aanvaard! 
 
Begin september is alles verpakt en hebben we, 
met nog de nodige andere spulletjes voor de 
school, twee pallets van bij elkaar 900 kg kunnen 
versturen. 
   
Het kinderdagverblijf, dat in de pastorietuin 
gebouwd wordt, nadert zijn voltooiing. Het is al in 
gebruik genomen voor opvang van baby’s, 
peuters en kleuters. De bouwkosten zijn gedragen 
door provinciale kerk uit Cluj en de Hongaarse 
overheid. De inrichting van de keuken is nog een 
heikel punt, omdat dit door de plaatselijke 
kerkelijke gemeente bekostigd moet worden. Het 
is de bedoeling dat kinderen één warme maaltijd 
per dag kunnen krijgen en dat het project ‘Tafeltje 
dekje’, dat wij ook ondersteunen, vanuit deze 
keuken voortgezet wordt. Aanschaf van 
benodigde materialen is erg duur en valt niet 
mee, omdat alles volgens de Europese richtlijnen 
in drievoud uitgevoerd moet worden. Dit 
betekend: aparte was- en werktafels van RVS voor 
vlees, voor groenten en voor melk producten. Dat 
geldt ook voor de aanschaf van vriezers, 
koelkasten en een oven. Er wordt gezocht naar 
wegen om het benodigde geld daarvoor bij elkaar 
te krijgen. Samen Delen heeft  het voornemen om 
hen daarin éénmalig ruimhartig te ondersteunen. 
 

 

De restauratie van 
het kerkgebouw 
verloopt 
voorspoedig. Het 
steigerwerk is de 
kerk uit en nieuwe 
vloeren zijn gelegd. 
De kansel is 
verplaatst, omdat op 
de plaats waar deze 
gestaan heeft een 
nieuwe entree komt 
zoals dat in vroegere 
tijden ook was.  
Er wordt gewerkt aan nieuwe banken, nieuwe 
deuren voor de entrees en een nieuw 
verwarmingssysteem wat allemaal in november-
december volgens planning geïnstalleerd gaat 
worden. Ook zal het orgel nog nagekeken moeten 
worden, of het de restauratie ongeschonden 
doorstaan heeft.   
Tussendoor kon even van de kerk gebruik 
gemaakt worden. Er was met speciale vergunning 
van de lokale overheid de mogelijkheid om een 
belijdenis dienst te houden! Momenteel staat de 
toren in de steigers en de renovatie verloopt 
goed. De verwachting en hoop is dat nog voor de 
Kerst alles afgerond is, en de kerk weer in gebruik 
genomen kan worden!       
 
Rest nog een hartelijke groet van ds. Albert Nagy, 
zijn vrouw Marta en het presbyterium. 

TURDA - VERVOLG 

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


