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Voorwoord 

 

Voor u ligt het jaarverslag 2017 van de Stichting Draagt Elkanders Noden te Rhenen. 

 

De verschillende activiteiten van de stichting van het afgelopen jaar zijn hierin beknopt 

omschreven. Daarnaast wordt vooruit gekeken naar de voornemens voor 2018. 

 

“Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar meest aan de 

huisgenoten des geloofs” (Galaten 6:10). We probeerden in het afgelopen jaar onder 

de zegen van de Heere aan deze oproep gehoor te geven.   

 

In het afgelopen jaar realiseerden we diverse projecten. Twee jongerengroepen waren  

aan de slag binnen het werkgebied van de stichting. Voor diverse arme gezinnen 

konden de levensomstandigheden verbeterd worden in Oradea en omgeving. 

 

Ook zijn dit jaar tijdens de strenge winterperiode aan ruim 400 gezinnen in de 

omgeving van Tirgu Mures (RO), Oradea (RO) en Beregszász (UA) levensmiddelen 

verstrekt: erg nuttig en dankbaar werk. 

 

Laten we onze geloofsgenoten en allen die in moeite door het leven gaan, niet 

vergeten in onze gebeden. 

Onze bede is dan ook dat de Heere in 2018 aan de activiteiten van de stichting Zijn 

zegen wil geven en dat de geplande werkzaamheden van de stichting Draagt 

Elkanders Noden gerealiseerd kunnen worden. 
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Bestuur 

 

Het bestuur was als volgt samengesteld. 

de heer A.J. van den Brink   voorzitter 

de heer F.F. van Toor   penningmeester 

de heer J.T. Gardenier   secretaris 

de heer H.J. Roza    algemeen bestuurslid  

de heer M.T. Zevenbergen   algemeen adjunct 

 

De heer J.J. Schipaanboord treedt op als adviseur van de stichting. De heer Van Toor 

heeft aangeven zijn lidmaatschap te willen beëindigen per 31-12-2017.  

 

Door het bestuur werd een tweetal oriëntatiereizen naar Roemenië en Oekraïne 

gemaakt: 

1-4 april; door de heren Roza, Groen en Gardenier naar Oradea 

26-28 december; door de heren Roza en Gardenier naar Oekraïne en Oradea 

 

Het bestuur kwam samen voor een vergadering op 23-02-2017 en 16-11-2017. 
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Activiteiten werkgroepen 

 

Werkgroep Ede 

 

In dit verslag staat vermeld welke activiteiten de werkgroep in het achterliggende jaar 

heeft ontplooid. Ook wordt in dit verslag vooruitgeblikt naar de acties die we in 2018 

willen organiseren.  

Een groot deel van de activiteiten die door de werkgroep wordt georganiseerd, heeft 

een sportief karakter. Dit soort acties heeft als voordeel dat het niet concurreert met de 

vele activiteiten die door de activiteitencommissie van de Gereformeerde Gemeente 

van Ede worden georganiseerd. Daarnaast wordt het door ons gebruikt om -net als bij 

de werkvakanties- ook jongeren bewust te maken van de hulp die in Oost-Europa 

nodig is.  

De opbrengst van de activiteiten binnen werkgroep Ede is in principe bedoeld voor het 

After schoolproject in Oradea, thans het Daily Care Program geheten. De 

naamswijziging van het project is in de eerste plaats gedaan omdat de term ‘after 

school’, naschoolse opvang, de indruk geeft dat het om een luxe voorziening gaat. 

Dat is allerminst het geval. Zonder dit project kunnen de ouders van deze kinderen 

niet werken, wat (vaak) betekent dat er geen eten is. In de tweede plaats heeft een 

naamswijziging plaatsgevonden, omdat binnen het project niet alleen de focus wordt 

gelegd op het opvangen van de kinderen en het helpen bij hun huiswerk, maar ook 

dat er zicht komt op de gezinssituatie en de context waarin de kinderen leven. Op die 

manier kunnen deze kinderen veel beter geholpen worden bij wat ze nodig hebben in 

hun ontwikkeling.  

We willen ons ook dit jaar weer inzetten voor dit project. Niet alleen omdat deze 

kinderen in vaak schrijnende situaties leven, zowel in materieel als in emotioneel 

opzicht. We hopen en bidden vooral dat deze kinderen, door middel van dit project, 

in aanraking mogen komen met de Bijbel en de evangelieboodschap met hun hart 

mogen kennen.  

 

Bestuur  

Het bestuur was als volgt samengesteld.  

De heer M.C. van Reenen voorzitter  

De heer J.W. Schouls secretaris  

De heer F.F. van Toor penningmeester  

Mevrouw A. Zoutewelle* alg. bestuurslid  

Mevrouw J.C. Blonk** alg. bestuurslid  

 

*Vanaf maart 2017 heeft mw. A. Zoutewelle op enthousiaste wijze onze werkgroep 

versterkt. Door persoonlijke omstandigheden lukte het haar echter niet meer om deze 

taak te blijven doen, zodat ze haar werkzaamheden per eind november heeft 

neergelegd.  

**Mevrouw Blonk maakt formeel nog deel uit van het bestuur, maar heeft aangegeven 

het rustiger aan te willen doen. Bij bepaalde taken blijft zij betrokken.  
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Uitbreiding bestuur  

Zoals uit het hierboven genoemd overzicht blijkt, is structurele uitbreiding van de 

werkgroep Ede hard nodig. Op dit moment zijn de drie heren actief betrokken bij de 

werkgroep. Dat maakt het uitvoeren van veel of omvangrijke activiteiten lastig. 

Daarnaast is uitbreiding ook zeker gewenst om frisse inzichten te hebben en nieuwe 

activiteiten te kunnen ontplooien. De werkgroep zal hieraan in de eerstvolgende 

vergadering, in januari 2018, aandacht besteden.  

 

 

Activiteiten  

 

Daily Care Program  

Sinds 2015 is de werkgroep Ede bij dit (hernoemde) project betrokken. De afspraak 

dat door de werkgroep minimaal 500 euro per kwartaal wordt overgemaakt ten 

behoeve van dit project, staat nog steeds. Afhankelijk van de inkomsten is dit 

kwartaalbedrag soms hoger. Zo nodig vindt onderlinge afstemming plaats tussen de 

penningmeester van de werkgroep en Sándor.  

 

  

 

Kledinginzameling  

Op biddag en dankdag 2017 heeft een kledinginzameling plaatsgevonden in het 

kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Ede. Dit is een jaarlijks terugkerende 

actie die bij veel gemeenteleden bekend is en zorgt iedere keer weer voor een grote 

hoeveelheid gebruikte kleding. Helaas speelde ook dit jaar het probleem dat de 

Stichting DEN niet beschikt over een opslag om de kleding op te slaan. De kleding die 

op biddag is ingezameld is tijdelijk opgeslagen en uiteindelijk, in samenwerking met 

Genemuiden, op transport gegaan naar Roemenië. De werkgroep Ede heeft ervoor 

gekozen om, in verband met de ‘opslagproblematiek’, de ingezamelde kleding op 

dankdag een andere bestemming te geven (‘Tweerokken’ van het Deputaatschap 

evangelisatie Gereformeerde Gemeenten).  

 

Bolusactie  

Ook dit jaar heeft werkgroep Ede meegedaan aan de bolusactie die door werkgroep 

Rhenen werd georganiseerd. Door de leden van de werkgroep zijn de bolussen in Ede 

en omgeving bezorgd.  
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Concert Chenánja  

Op zaterdag 20 mei 2017 was er een concert van jongerenkoor Chenánja. De 

collecte van dit concert was bestemd voor het project van werkgroep Ede in Oradea. 

Daarnaast werden na afloop van dit concert snoeprollen en stroopwafels verkocht. De 

totale opbrengst van deze avond was ruim € 1.000,-  

 

Volleybaltoernooi  

Zoals ieder jaar is ook dit jaar een (buiten)volleybaltoernooi georganiseerd. Deze 

activiteit leverde een opbrengst op van bijna € 1.000,-.  

 

Rommelmarkt  

Dit jaar hebben we opnieuw meegedaan aan de grote rommelmarkt in Achterberg. 

Naast een gezellige activiteit ook weer een mooie kans om meer zichtbaar en 

herkenbaar te worden in de eigen omgeving. De opbrengst bedroeg € 363,15.  

 

Voedselinzameling  

Voor het inzamelen van voedsel is ook dit jaar gebruik gemaakt van flyers, waarin 

gevraagd werd één of meer voedselpakketten te doneren. Deze flyers zijn zowel 

digitaal als in de kerk van de Gereformeerde Gemeente van Ede verspreid. Daarnaast 

heeft het gemeentekoor Sela, van de Gereformeerde Gemeente te Ede, de opbrengst 

van haar uitvoering op 24 december 2017 bestemd voor de winterhulpactie. Dit 

betrof een bedrag van ruim € 750,- 

 

Sporttoernooi  

In november 2017 is opnieuw een zaalvoetbaltoernooi georganiseerd. Ook dit 

sporttoernooi is naast de mooie opbrengst ervan ook goed voor de bewustwording 

onder jongeren van de noodzaak van het project dat wij steunen.  
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 Werkgroep Rhenen 

 

Bestuur 

Het bestuur was als volgt samengesteld: 

De heer H.J. Roza    voorzitter 

Mevr. T.J. van den Berg*   secretariaat 

Mevr. R.E. van Vulpen   secretariaat 

De heer C.G. van de Lagemaat  projectleider 

De heer J.T. Gardenier   penningmeester 

 

*Begin 2017 heeft mevrouw T.J. van den Berg aangegeven haar werkzaamheden 

rond de zomer te willen beëindigen i.v.m. een betere balans in werk/neven-activiteiten 

en privé. Mevrouw R.E. van Vulpen is vanaf september bereid gevonden deze taak 

over te nemen. 

 

Werkvakantie 

In de  zomerperiode zijn wij van 17 t/m 29 juli met een grote groep enthousiaste 

jongeren op werkvakantie geweest naar Oradea. We hebben daar verschillende 

projecten opgepakt. O.a. het geheel opknappen van een woning van een arm ouder 

echtpaar, dat zorgt voor hun gehandicapte zus maar zo goed als geen middelen 

heeft. Ook hebben we geholpen met het afbouwen van de woning van de koster uit 

één van de kerken die we ook nog bezocht hebben op zondag. Daarnaast hebben we 

in groepjes verschillende dagen 'poor family's' bezocht onder leiding van onze 

contactpersoon in Oradea. Het was een prachtige tijd!  
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Voedselinzameling 

Net als vorig jaar hebben we de winterhulp vorm gegeven door het verspreiden van 

flyers, waarin mensen werden opgeroepen een donatie te doen voor één of meerdere 

pakketten. De pakketten werden vervolgens door lokale contactpersonen in Roemenië 

en Oekraïne aangeschaft en gedistribueerd.  

 

Kledinginzameling 

Het hele jaar door wordt tweedehands kleding ingezameld. Er zijn dozen vol kleding 

naar Roemenië gegaan met de verschillende transporten. De vraag om nette 

tweedehands kleding blijft (voornamelijk uit Oradea). 

 

  

 

Informatieavond 

Diverse door de staf georganiseerde informatieavonden voor de jongelui van de 

werkvakanties werden er gehouden. Tijdens deze avonden werd vast kennis met 

elkaar gemaakt en een toelichting op de projecten gegeven.  

  

Een informatieavond werd gehouden 26 oktober 2017. Tijdens deze avond werd 

gezamenlijk een heerlijke Hongaarse maaltijd gebruikt. Aansluitend werd een 

informatieavond gehouden waarbij een toelichting werd gegeven aan gemeenteleden, 

ouders en belangstellenden over het verloop en de resultaten van de afgelopen 

werkvakantie. 
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Transport 

Op 10 juli vertrok een transport met hulpgoederen en materialen voor de 

werkvakantie naar Roemenië. De vrachtwagen werd geheel kosteloos ter beschikking 

gesteld door Dimetra Transport te Scherpenzeel. 

 

             

 

 

Nieuwjaarsconcert 2017 

Op 14 januari 2017 heeft Samarita Rhenen een nieuwjaarsconcert georganiseerd. 

Deze avond is goed verlopen.  

 

Bolusactie 2017 

Op 20 april 2017 is er een bolusactie georganiseerd. Er zijn heel veel bolussen 

verkocht! De opbrengst was bestemd voor de projecten van de werkvakantie 2017.  

 

Koningsconcert 2017 

29 april 2017 heeft Samarita Rhenen een koningsconcert in de oude kerk van 

Barneveld georganiseerd. Een prachtige avond! Parlando vroeg zelfs al of we in 2019 

weer een concert met hen wilden organiseren.  
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Adventsconcert 

Op 9 december 2017 is er een adventsconcert gehouden in de oude kerk te 

Barneveld, georganiseerd door Samarita Rhenen. Er was een kinderkoor, een 

jongerenkoor en nog wat musici die een prachtig programma vulden. Er was ook een 

goede opbrengst!  
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Werkgroep Waardenburg 

 

Bestuur 

Het bestuur was als volgt samengesteld: 

Mevr. R. Kardol    voorzitter 

Mevr. J. Blom    secretariaat 

Mevr. J. van Trigt    financiën 

 

Oriëntatie- en contactreizen 

25 febr – 7 maart: Bezoek aan Oradea,  Floresti,  Cluj-Napoca en Tirgu-Mures;      

R. Kardol en 5 jongeren. 

14 sept - 28 sept: Idem, R. Kardol en J. Blom 

 

 

Kledinginzameling/kledingtransporten/kledingbeurzen 

De kledinginzameling heeft gedurende het gehele jaar 2017 plaatsgevonden. De 

opslag vindt nog steeds plaats op de adressen van de voorzitter en de secretaris.  

Doordat deze inzameling reeds vele jaren bestaat, is deze actie niet alleen in 

Waardenburg, maar in de wijde regio bekend. De hoeveelheid kleding is omvangrijk: 

in 2017 werden circa 1.500 dozen met kleding naar Roemenië vervoerd.   

De hoge kosten van de transporten naar Roemenië blijven een punt van zorg voor de 

Werkgroep. Wij zoeken voortdurend naar gunstige alternatieven.   

Voor de kledingbeurzen bestond veel belangstelling en er was een mooie opbrengst. 
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Deelname aan beurzen 

Ook dit jaar was de Werkgroep aanwezig op diverse beurzen of bij andere 

activiteiten. Opnieuw bleek dat een regelmatige deelname de naamsbekendheid 

duidelijk vergroot. 

Hier worden vermeld:  de Buitenbeurs, de Duikenburgse dagen, de Lentetocht in 

Geldermalsen, de Kerkmarkt van de Ger. Gem. Waardenburg, schoolverkoop te 

Waardenburg, verkoop van de vrouwenvereniging, 2 kledingbeurzen te 

Waardenburg, 1 kledingbeurs te Bruchem, de Schutse verkoop, verkoop Ger. Gem. te 

Aalst en verkoop van kerstkaarten bij de Coop. 

Wij hopen deze verkopen in 2018 opnieuw te houden. 

  

 

 

Voedselinzameling 

In juni hebben we bij de Coop in Waardenburg 35 dozen voedsel verzameld. Samen 

met 5 pallets aardappelen konden deze naar Roemenië worden verzonden.  
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Projecten 

 

Op de contact- en oriëntatiereizen is er o.a. voedsel gekocht voor de ouderen in 

Oradea.

 

                                                                 

Vaatwasser voor bejaardenhuis in Tirgu Mures
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Voor een familie een frees gekocht, zodat men zelfstandig het land kan bewerken en 

in levensonderhoud voorzien.                                                                              

 

     

 

 

Het schoolproject op Pata-rât (deelsponsoring) 
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Het schoolproject en het vrouwenproject onder de Roma’s in Floresti 

 

 

 

Vernieuwing van en raam en herstelwerkzaamheden aan de elektriciteit bij een arm 

gezin 
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Voor dit gezin een nieuwe wasmachine gekocht 

 

Bij dit gezin financiële hulp geboden om het (buiten)toilet te vernieuwen 
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Diversen 

Ook kopen we hier in Nederland voedsel voor een jongen in Roemenië die PKU heeft. 

Doordat dit pas op zijn 14
e

 jaar is ontdekt, heeft hij verstand van een kind van 

ongeveer 2 jaar, terwijl hij al 23 jaar is. Dit speciale voedsel is erg duur. 

 

Ook dit jaar verkocht mevr. D. de Jong weer vele kaarten. Dit heeft een aanzienlijk  

bedrag opgebracht. De leerlingen van de school in Waardenburg leverden opnieuw 

hun aandeel.  
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Algemeen 

 

Werkvakantie Koers zomerkampen JBGG; Oradea 

Ook dit jaar is er met Koers van de Jeugdbond van de Gereformeerde Gemeente een 

zomerkamp naar Oradea gegaan. Vanuit Juliahome - de centrale uitvalsbasis in het 

centrum van de stad - zijn er diverse projecten bij particuliere gezinnen uitgevoerd. 

Ook is er, in samenspraak met de lokale maatschappelijk werkers en verzorgenden, 

weer meegedaan met het thuiszorgproject voor ouderen. 

 

 

 

   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige projecten 

Zie voor verdere uitwerking van de ondersteuningsprojecten de website.  
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Visie 2018 

 

Werkgroep Ede 

 

Planning 2018  

Het is de bedoeling in 2018 een groot deel van de activiteiten te organiseren die in 

2017 ook hebben plaatsgevonden, zoals: kledinginzameling, voedselinzameling, 

bolusactie, zaalvoetbaltoernooi. Tot slot zal in het voorjaar van 2018 een indoor 

volleybaltoernooi worden georganiseerd voor gevorderde amateurs. Het is bekend dat 

dergelijke toernooien breed kunnen worden gecommuniceerd en veel 

deelnemers/opbrengst kunnen opleveren.  

 

Om meer activiteiten te kunnen ontplooien is uitbreiding van het bestuur noodzakelijk. 

Voor de korte termijn ligt daar de focus van de werkgroep. Op het moment dat de 

werkgroep op sterkte is, is het mogelijk allerlei activiteiten verder uit te breiden en 

nieuwe activiteiten te ontwikkelen.  

 

 

 

Werkgroep Rhenen 

 

In 2018 zal opnieuw een werkvakantie worden georganiseerd door werkgroep 

Rhenen. Het is het voornemen is om komend jaar een aantal particuliere woningen te 

gaan renoveren in de omgeving van Oradea.  

 

Ook buiten de werkvakantie om staan er diverse activiteiten op het programma: 

april:    Jaarlijkse bolusactie. 

april:     Koningsconcert in Barneveld met medewerking van diverse koren 

en musici.  

juli:    Transport hulpgoederen 

21 juli t/m 2 aug:  Werkvakantie in Oradea  

oktober:   Hongaarse avond 

oktober-december:  Winterhulpproject 

 

 

 

Werkgroep Waardenburg 

 

Het is de bedoeling in 2018 tenminste dezelfde activiteiten te organiseren als die in 

2017 hebben plaatsgevonden, zie de vermelding in het gedeelte over 2017. 

  

Behalve deze activiteiten wil de werkgroep vrijwilligers aantrekken om de 

werkzaamheden uit te breiden. Ook dit jaar zal geprobeerd worden scholen in de 

nabije omgeving te betrekken bij het uitvoeren van activiteiten (zoals het verkopen van 

kaarten en andere producten). 
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Algemeen 

 

In Oradea zullen verschillende projecten uitgevoerd gaan worden door de deelnemers 

van het Koers-zomerkamp van de JBGG. Met name een aantal zeer arme gezinnen 

zullen zij gaan voorzien van de meest basale woonvoorzieningen. 

 

Er zal opnieuw geprobeerd worden om ook voor de projecten in Oekraïne weer een 

werkgroep samen te stellen.  

 

Verspreid over het jaar staan er diverse activiteiten op het programma: een 

Hongaarse gemeentemaaltijd in september en in november gaat de gebruikelijke 

voedselpakkettenactie van start.  

 

 

Samarita Samen  

 

Voor de uitwerking en implementatie van de Samarita strategie, die is ontwikkeld met 

behulp van de OGSM methode, is door het bestuur een commissie opgericht.  

Door deze commissie is op 25 oktober 2017, onder leiding van Govert Henk 

Mijnders, een Samarita Samen avond georganiseerd welke tot doel had de 

doelstellingen en strategische keuzemogelijkheden toe te lichten en hiervoor draagvlak 

te creëren. Het was goed om met de andere werkgroepen samen na te denken over 

wat ons drijft, de visie van Samarita en de projecten die we steunen. Ook in de 

toekomst is het belangrijk dat we als werkgroepen met elkaar in contact blijven en 

blijven nadenken over de toekomst van Samarita.  

De commissie gaat in 2018 de diverse werkgroepen bezoeken om op dat niveau de 

verdere stappen en implementatie te bespreken en uit te werken.  

 

Voor alle activiteiten geldt uiteraard: sub conditione Jacobi. 

 

 

Oprichting werkgroep Genemuiden 

Op 12 december hebben de heren Gardenier en Zevenbergen een bezoek gebracht 

aan de werkgroep in oprichting Genemuiden. De statuten en reglementen van de op 

te richten werkgroep zijn hier toegelicht. De heer Trouwborst gaat de komende 

periode een bestuur samenstellen met de noodzakelijke functionarissen. In de loop 

van 2018 zal een en ander dan verder geformaliseerd kunnen worden. 

 

Sponsor en vriendenreis 

Het is de bedoeling om medio mei een vriendenreis te organiseren naar Oradea om 

zodoende de trouwe achterban met het werk van de stichting in aanraking te brengen. 

De eerste besprekingen hiervoor hebben plaatsgevonden en deze activiteit zal in de 

komende periode verder worden uitgewerkt.  
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