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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2014 van de Stichting Draagt Elkanders Noden te Rhenen.
De diverse activiteiten van de stichting in het afgelopen jaar zijn in dit jaarverslag in
het kort weergegeven. Tevens wordt een vooruitblik gegeven van de plannen en
voornemens in 2015.
Ook dit jaar zijn er weer diverse projecten gerealiseerd. Te denken valt aan de
werkzaamheden in en rond het nieuwe gedeelte van het bejaardenhuis in Tirgu
Mures. Eveneens zijn dit jaar tijdens de winterperiode ruim 200 gezinnen in deze
omgeving en in Oradea van de meest nodige levensmiddelen voorzien. Een zeer
noodzakelijk en dankbaar werk.
Het bestuur heeft dit jaar de statuten geactualiseerd en het huishoudelijk reglement
opgesteld. Ook zijn er huishoudelijk reglementen opgesteld voor de diverse
werkgroepen. Het is het voornemen de statuten en reglementen in de eerst volgende
vergadering in 2015 vast te stellen.
Aan de oproep “Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar
meest aan de huisgenoten des geloofs” (Galaten 6:10) mochten we onder de zegen
van de Heere in het afgelopen jaar proberen gehoor te geven. Laten we deze
geloofsgenoten en allen die in moeite, verdrukking of vervolging door het leven
moeten, niet vergeten in onze gebeden.
Onze wens en bede is dat de Heere ook in 2015 aan de activiteiten van de stichting
Zijn zegen wil geven en dat de werkzaamheden van de stichting Draagt Elkanders
Noden een goede voortgang mogen hebben.

Bestuur
Het bestuur was als volgt samengesteld.
de heer A.J. van den Brink
voorzitter
de heer H.J. Roza
penningmeester
de heer J.T. Gardenier
secretaris
De heer J.J. Schipaanboord treedt op als adviseur van de stichting.

Door het bestuur werd een tweetal oriëntatiereizen naar Roemenië gemaakt:
15 t/m 18 maart door de heren Zevenbergen en Gardenier in combinatie met
oriëntatie voor de JBGG (de heer P. Honkoop) naar Oradea.
15 t/m18 maart door de heren Roza en Van de Lagemaat in combinatie met een
afvaardiging uit Houten naar Tirgu Mures
4 t/m 6 december door de heren Roza en Van de Lagemaat en Schipaanboord naar
Oradea.

Activiteiten
Werkgroep Ede
Door de werkgroep Ede werden de onderstaande activiteiten georganiseerd:
Werkvakantie
De heer Terlouw heeft dit jaar deelgenomen aan de werkvakantie in Tirgu Mures.
Verder is er dit jaar vanuit het bestuur niemand direct betrokken geweest bij deze
werkvakantie. Ook is er uit Ede geen staflid mee geweest.
Kledinginzameling
Op biddag en dankdag 2014 heeft een kledinginzameling plaatsgevonden in het
kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Ede. Doordat deze jaarlijks
terugkerende actie bij veel gemeenteleden bekend is, wordt er altijd redelijk veel
kleding gebracht. Daarnaast wordt incidenteel kleding meegegeven aan één van de
bestuursleden.
Bolusactie
Ook dit jaar heeft werkgroep Ede meegedaan aan de bolusactie die door werkgroep
Rhenen werd georganiseerd. Omdat de betrokkenheid van gemeenteleden bij dit
soort acties vaak tegenvalt, blijft de werkgroep nadenken over het promoten hiervan.
Inmiddels worden wel meer mensen bereikt en zal ook de naamsbekendheid van de
werkgroep de komende tijd hopelijk toenemen.
Volleybaltoernooi
Net als in 2013 is ook dit jaar een volleybaltoernooi georganiseerd. Op 14 juni vond
deze sportieve activiteit plaats. Dankzij sponsoring van materialen en etenswaren heeft
dit toernooi een mooi bedrag opgebracht. Dit jaar was de opbrengst geheel bestemd
voor de werkvakantie in Tirgu Mures.
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 op zoveel
mogelijk plaatsen verspreid. In tegenstelling tot vorig jaar was de actie dit jaar een
groot succes. Met alle donaties die zijn gedaan, kunnen ruim 100 voedselpakketten
worden gekocht en uitgedeeld in Roemenië.

Werkgroep Rhenen
Casa Diakonala; Tirgu Mures
Tijdens de werkvakantie 22-07 t/m 02-08 zijn de deelnemers druk bezig geweest met
opknapwerkzaamheden en het aanleggen van een tuin bij het kindertehuis
Lydiahome, wat grenst aan Casa Diakonala. Er is een mooie tuin aangelegd, waarin
de kinderen weer naar hartenlust kunnen spelen.
Ook de Bocskai-room; een vergaderruimte in het bejaardentehuis, is van boven tot
onder opgeknapt. De muren zijn gesausd, de parketvloer is geschuurd en opnieuw in
de lak gezet. Het ziet er weer als nieuw uit.
In de nieuwe vleugel van het bejaardentehuis is alles geschuurd, gesausd en
geschilderd.
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
aangeschaft en gedistribueerd. Op deze wijze konden er ruim 350 pakketten bij de
arme gezinnen worden afgeleverd.
Kledinginzameling
Het hele jaar door wordt tweedehandskleding ingezameld. Omdat de werkgroep nog
op zoek is naar een geschikte opslagplaats en verkoopruimte, is er dit jaar geen
kledingverkoop gehouden. Wel zijn er dozen vol kleding naar Roemenië gegaan met
de verschillende transporten. Zodra er weer opslagruimte beschikbaar is, hopen we
ook de kledingverkoop weer te organiseren.
Informatieavond
Informatieavonden voor de jongelui van de werkvakantie werden gehouden op 19
februari en 27 mei 2014. Een informatieavond en Hongaarse maaltijd werd
gehouden op 24 oktober 2014. Tijdens deze middag/avond werd gezamenlijk een
Hongaarse goulash 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 werkvakantie.
Transporten
Op 2 juli vertrok er een transport met hulpgoederen en materialen voor de
werkvakantie naar Roemenië. De goederen zijn gelost in Oradea en Tirgu Mures.
Overige uitgevoerde acties:
Bolussen bakken
Benefietconcert
Hervormingsavond

13 maart 2014
13 juni 2014
25 oktober 2014

Werkgroep Waardenburg
Werkvakantie
Van de werkgroep heeft dit jaar niemand deelgenomen aan de werkvakanties in Tirgu
Mures of Oradea, die vanuit Rhenen werden georganiseerd. Het bestuur is niet direct
betrokken geweest bij de organisatie van deze werkvakanties.
Kledinginzameling/kledingtransporten/kledingbeurzen
De kledinginzameling heeft gedurende het gehele jaar 2014 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. Er wordt heel veel kleding gebracht.
De hoge kosten van de transporten naar Roemenië noodzaken tot voortdurend zoeken
naar gunstige alternatieven. Dit is een punt van zorg voor de Werkgroep.
Voor de kledingbeurzen bestond veel belangstelling en er was een mooie opbrengst.
Deelname aan beurzen
Ook dit jaar was de Werkgroep aanwezig op diverse beurzen of bij andere
activiteiten. Het blijkt dat een regelmatige deelname de naamsbekendheid duidelijk
vergroot. Hier worden vermeld de Lentetocht Geldermalsen, de Duikenburgse Dagen,
de Buitenbeurs, de Kledingbeurzen, de Kerkmarkt van de Gereformeerde Gemeente
Waardenburg, de verkoping op de school in Waardenburg en het Schippersinternaat.
Voedselinzameling
In tegenstelling tot 2013 is in 2014 geen actie voor voedselinzameling gehouden. Ter
plaatse zijn in Roemenië wel voedselpakketten uitgedeeld.
Overig
Ook dit jaar verkocht mevr. D. de Jong weer vele kaarten. Dit heeft een aanzienlijk
bedrag opgebracht. De leerlingen van de school in Waardenburg hebben ook hun
aandeel geleverd.

Algemeen
Werkvakantie Koers zomerkampen JBGG; Julia Home, Oradea
Net zoals in voorgaande jaren is er door Koers van de Jeugdbond van de
Gereformeerde Gemeente een zomerkamp georganiseerd naar Oradea. De
samenwerking binnen het kader van een themavakantie kon worden voortgezet.
Een groep jongelui nam een drietal projecten bij poor-families ter hand en voorzagen
deze gezinnen van een leefbare thuissituatie.
Naast daadwerkelijke hulpverlening is er meer aandacht ontstaan voor de deelnemers
en hun functioneren. Zij hebben een meer centrale rol gekregen. Tijdens de
werkvakanties van SDEN wordt het sociale aspect verwezenlijkt door het o.a. samen
bezoeken van arme gezinnen en de ontmoeting met jongeren vanuit de plaatselijke
kerken. Ook neemt bezinning en Bijbelstudie een prominente plaats in.
De samenwerking met de JBGG heeft hierin zeer positief bijgedragen. SDEN hoopt in
de toekomst de goede contacten en samenwerking te kunnen voortzetten.
Overige projecten
Zie voor verdere uitwerking van de ondersteuningsprojecten de website.

Visie 2015
Werkgroep Ede
In 2015 zal opnieuw een werkvakantie worden georganiseerd door werkgroep
Rhenen. Vanuit de werkgroep Ede zal de heer Van Reenen als staflid deelnemen aan
(een deel van) deze werkvakantie en betrokken zijn bij de voorbereidingen hiervan.
In 2014 was het voor de werkgroep soms wat complex hoe de ontvangen gelden
moesten worden uitgegeven en welke bestemmingen aan geplande acties konden
worden gekoppeld. Om die reden heeft de werkgroep aan de Stichting DEN gevraagd
om een eigen project, zodat ontvangen gelden hieraan kunnen worden besteed.
Daarnaast biedt dit mogelijkheden om dit project te promoten.
Het is de bedoeling in 2015 in elk geval de activiteiten te organiseren die in 2014
hebben plaatsgevonden, zoals: de kledinginzameling, de voedselinzameling, de
bolusactie en het volleybaltoernooi. Verder is het de bedoeling een (kleinschalig)
zaalvoetbaltoernooi te organiseren.
Behalve deze activiteiten wil de werkgroep scholen in de nabije omgeving betrekken
bij het uitvoeren van activiteiten (zoals het verkopen van producten).

Werkgroep Rhenen
Dit jaar zal de groep jongelui uit Rhenen e.o. tijdens een werkvakantie van 14-25 juli
werkzaamheden gaan verrichten in Tirgu Mures. Het is de bedoeling dat er gewerkt
gaat worden aan de realisatie van een nette en goed begaanbare tuin voor de
ouderen van Casa Diakonala, met als doel dat de ouderen weer veilig naar buiten
kunnen.
Ook dit jaar zal er door jongeren van de Gereformeerde Gemeente uit Houten weer
een aantal projecten van Samarita uitgevoerd worden in Tirgu Mures. Het voorwerk in
de tuin van Casa Diakonala zal door deze groep worden gedaan en ze zullen aan het
werk gaan in het huis van één van de arme gezinnen die Samarita steunt.
Ook in Oradea zullen er verschillende projecten uitgevoerd gaan worden door de
deelnemers van het Koers-zomerkamp van de JBGG
Ook buiten de werkvakantie om hebben we diverse activiteiten op het programma;

10 januari: Kindernieuwjaarsconcert in de HHK in Kesteren m.m.v. kinderkoor Obadja
uit Rhenen o.l.v. H. Bouw en Maurits Willemsen op de trombone. De opbrengst van de
collecte is voor exploitatie straatkindertehuis Pici Ház in Tirgu Mures.

9 april: de jaarlijkse bolusactie.

9 mei: Koningsconcert in de Oude Kerk in Barneveld m.m.v. het Christelijk Betuws

Jongerenkoor uit Kesteren o.l.v. W. de Graaf; Evert van Dijkhuizen; orgel en Nicolae
Pirvu; panfluit. De opbrengst van deze avond is bestemd voor de projecten bij de
arme gezinnen die vanuit Samarita ondersteund worden.

31 oktober: Hervormingsconcert in de Gereformeerde Gemeente in Veenendaal
Verder zijn we ons nog aan het oriënteren op het houden van een Roemenië dag in
Rhenen e.o. In het najaar zal er weer de voedselactie voor winterhulp worden
gehouden.
Werkgroep Waardenburg
In 2015 zullen opnieuw werkvakanties worden georganiseerd. Het is nog niet
duidelijk of de werkgroep Waardenburg hierin zal participeren.
Het is de bedoeling in 2015 in elk geval dezelfde activiteiten te organiseren als die in
2014 hebben plaatsgevonden, zie de vermelding in het gedeelte over 2014.
Behalve deze activiteiten wil de werkgroep scholen in de nabije omgeving betrekken
bij het uitvoeren van activiteiten (zoals het verkopen van producten).
Voor alle activiteiten geldt: Deo volente.
Algemeen
Met de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente van Houten is overleg geweest
over een project van de stichting dat door jongeren van deze gemeente in de zomer
van 2015 uitgevoerd zou kunnen worden. Deze jongerengroep gaat de
voorbereidingen doen in de tuin, terwijl de Rhenense groep dit afmaakt.
Verder staan er verspreid over het jaar diverse activiteiten op het programma: (medio
juni zal de nieuwe website worden gelanceerd) een Hongaarse gemeentemaaltijd in
september, in oktober staat in samenwerking met de JBGG een zangavond gepland
met als thema ‘Hervorming’ en in november gaat de gebruikelijke
voedselpakkettenactie van start.
Voor alle activiteiten geldt uiteraard: sub conditione Jacobi.

