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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.   

AMSTERDAM 

Vanuit Amsterdam komt weer de vraag om te 
helpen met flyeren in december. Dat zal deze 
keer niet huis aan huis gedaan worden, maar de 
flyers zullen op straat uitgedeeld worden. 
Wanneer dit zal gebeuren is nog niet bekend. 
Houd de kerkbode in de gaten voor meer 
informatie en een oproep voor hulp! 

Open Maaltijd: 
 15 november 
 13 december (kerstmaaltijd) 
 17 januari 
 21 februari 
 21 maart 
Wintermarkt: 
 26 januari  
Bulgarije: 
 Aanmelden uiterlijk 16 november 

AGENDA 

Contactpersoon Open Maaltijd: Wilma Kreling  0418-644601 

Contactpersoon Amsterdam:   Stefanie van Dalen 0418-641621 

Hervormde gemeenten Bruchem en Kerkwijk-Delwijnen-Nederhemert 

Afgelopen jaar is de werkvakantie naar Bulgarije 
voor de vierde keer gehouden. Zeven jongeren 
(Gerben, Henk, Judith, Izak, Neline, Aart-Pieter en 
Thom) en twee begeleiders (Niels en Mirjam Klop) 
zijn 12 dagen in de stad Vratsa geweest om allerlei 
werk te doen voor hulpbehoevende kinderen. Dit 
omvatte onder andere kinderwerk en kluswerk in 
twee verschillende tehuizen, waaronder een huis 
voor gehandicapte kinderen. De groep heeft de tijd 
in Bulgarije en de voorafgaande periode van 
voorbereiding als erg gezegend ervaren. De 
merkbare steun en het gebed van de 
gemeenteleden is daar een goed voorbeeld van. 
Met de eigen bijdrage en het ingezamelde geld zijn 
naast de eigen kosten, kinderwerk en kluswerk ook 

weer bijlessen en psychische ondersteuning voor 
de kinderen gefinancierd. Concreet wordt in de 
periode van oktober 2018 tot juli 2019 ruim 4000 
euro besteed aan bijlessen in de Bulgaarse taal, 
wiskunde en Engels, beroepsonderwijs en een 
psycholoog.  
Ook komend jaar willen we weer met een groep 
naar Bulgarije afreizen in de tweede helft van juli 
2019. Jongeren (16+) die interesse hebben om 
mee te gaan, kunnen contact opnemen via het e-
mailadres 
aanmeldenwerkvakantie@hervormdbruchem.nl. 
Wees er snel bij, er is ruimte voor maximaal 12 
deelnemers. Graag horen we dat zo snel mogelijk, 
maar uiterlijk vóór 16 november. 

  BULGARIJE 

Contactpersoon Bulgarije:  Izak Bragt 

 

mailto:aanmeldenwerkvakantie@hervormdbruchem.nl


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

AMSTERDAM — COLUMN DS. VISSER 

Na de rommelmarkt is er weer een trailer met het 
restant van goed bruikbare spullen naar Turda 
gestuurd. Daar hebben ze er ook een goed 
geslaagde markt van kunnen houden. De dag 
verliep goed met mooi weer en een opbrengst 
van ongeveer 10.000 Lei, wat omgerekend 
ongeveer 2250 euro is. 

's Avond brak er helaas een noodweer los, waarbij 
de partytenten die op de markt gebruikt werden 
volledig verwoest zijn. Dus als iemand nog iets 
weet ter vervanging… wij houden ons 
aanbevolen! 

Vanuit de pastorie wordt nog steeds vijf dagen in 
de week extra gekookt als Tafeltje Dekje project. 
Het was echter nodig iets te vinden waarmee de 
maaltijden warm gehouden konden worden. We 
hebben als commissie tweedehands warmhoud 
bakken kunnen aanschaffen, die gelijk met de 
rommelmarkt spullen naar Roemenië gestuurd 
zijn.    

De restauratie van de kerk is begin vorige maand 
aangevangen en de kerk staat nu in de steigers. 
Binnen is het orgel ingepakt en verder is alles 
verwijderd om deze winter de binnenkant grondig 
onder handen te kunnen nemen. De kerkdiensten 
worden nu in het verenigingsgebouw gehouden. 

Voor degenen die geïnteresseerd zijn, op 
facebook: Ótordai Református Egyházközség kunt 
u de foto's zien aangaande de voortgang. 

We zijn dankbaar met hen dat dit project, wat 
heel dringend nodig is, nu eindelijk gerealiseerd 
wordt. 

TURDA — DANKWOORD 

Op 4 mei is de oudste zoon van dominee Albert 
Nagy en zijn vrouw Marta plotseling overleden. Er 
is vanuit de Bommelerwaard veel met hen 
meegeleefd. Als eerste willen we daarom namens 
de familie Nagy de dank overbrengen voor het 
meeleven wat ze ondervonden na het overlijden 
van hun zoon en broer Tomas. 

Dank voor de telefoontjes, kaarten en e-mails, 
maar bovenal voor de gebeden. Het heeft hen 
goed gedaan. 

 

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

TURDA 

DOORVERWEZEN 
 
Onlangs sprak ik haar: een oudere dame die vlak 
bij de Noorderkerk woont, maar er tot voor kort 
nooit binnen was geweest. Ooit was ze wel 
gedoopt in Jakarta, maar haar ouders hadden er 
verder weinig aan gedaan. Een paar weken terug 
was ze (71 jaar later!) in de ochtenddienst. Na 
afloop sprak ze me aan en zei: ‘Ik ben ook zo’n 
tobber.’ Ze had een stukje van de uitzending 
gezien waar Kees van der Staaij (SGP) in gesprek 
ging met de bekende Amsterdamse zanger Dries 
Roelvink. De zanger had het kamerlid 
toevertrouwd dat de angst voor de dood hem 
vaak stevig te pakken had. De SGP-voorman had 
daar met veel begrip op gereageerd en hem 
tegelijk geadviseerd daar met mij over in gesprek 
te gaan. ‘Ik viel middenin het programma’, 
vertelde de vrouw, ‘net toen Van der Staaij uw 
naam en die van uw kerk noemde. Ik heb het 
gelijk opgeschreven, want daar zit ik ook mee. 
Kunt u me helpen?.’ Ik stond verbaasd. Dat van 
Dries was inmiddels bekend. Het haalde meerdere 
kranten. Maar dat deze onbekende vrouw op die 
verwijzing was afgegaan en nu voor me stond, 
was een complete verrassing. Ze wond er geen 
doekjes om. Elk sterfgeval in haar omgeving greep 
haar aan en ze snapte niet dat er op veel 
begrafenissen en crematies zo luchtig over de 
dood werd gepraat. Tegelijk zei ze heel eerlijk: ‘Ik 
heb nooit geloofd en weet ook niet hoe dat 
moet.’ Na wat gepraat te hebben, bleek ze 
vroeger het ‘Onze Vader’ op school geleerd te 
hebben. Ze zei het na al die jaren feilloos op. Ik 
heb haar toen maar verteld over die Vader, die 
Vader blijft, al zijn wij soms jaar en dag ver van 
huis. Verhaald ook dat ze bij Hem terecht kan met 
die gegeven woorden: Vader, vergeef ons onze 
schulden! En God haar dan niet afwijst, maar met 
ontferming en blijdschap onthaalt. Verrast keek ze 
me aan. Alsof ze het nog net niet helemaal 
vertrouwde, vroeg ze: ‘Zou u dat ook tegen Van 
der Staaij zeggen?’ Ik knikte en zei: ‘Ik zou niet 
anders weten...’ Intussen bidden we dóór dat 
Dries zich ook meldt.  
 
Ds. P. J. Visser, pionier-predikant Noorderkerk 
(Amsterdam)  

Contactpersoon Amsterdam:   Stefanie van Dalen 0418-641621 


