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Voorwoord 

 

Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de Stichting Draagt Elkanders Noden te Rhenen. 

 

De diverse activiteiten van de stichting van het afgelopen jaar zijn hierin kort 

beschreven. Daarnaast wordt een vooruitblik gegeven op de plannen en voornemens 

voor 2017.  

 

In het afgelopen jaar konden verschillende projecten worden gerealiseerd. Dit jaar 

konden er 3 werkgroepen aan de slag binnen het werkgebied van de stichting. 

Opnieuw heeft een werkgroep veel werkzaamheden uitgevoerd rondom de pastorie 

van ds. I. Zöld in Satu Nou, er is en werkgroep in Oradea aan de slag gegaan bij 

diverse particuliere gezinnen en een werkgroep is in Oekraïne geweest, een nieuw 

gebied voor de stichting.  

Tevens zijn dit jaar tijdens de winterperiode aan ruim 400 gezinnen in de omgeving 

van Tirgu Mures (RO), Oradea (RO) en Beregszász (UA) de meest noodzakelijk 

levensmiddelen verstrekt. Zeer nuttig en dankbaar werk. 

 

In het afgelopen jaar probeerden we onder de zegen van de Heere 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) gehoor te geven. Laten we onze 

geloofsgenoten en allen die in moeite of vervolging door het leven gaan, toch niet 

vergeten in onze gebeden. 

Onze wens en bede is dat de Heere ook in 2017 aan de activiteiten van de stichting 

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

Elkanders Noden uitgevoerd 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. 

 

Door het bestuur werd een viertal oriëntatiereizen naar Roemenië en Oekraïne 

gemaakt: 

 

9-13 februari: door de heren Roza, van den Brink en Gardenier naar Beregszász en 

Oradea i.c.m. de staf van de werkvakantie naar Oekraïne, de heer L. van de Maas (in 

combinatie met oriëntatie Koers, de heer A. Trouwborst). 

 

5-8 maart: door de heren Van de Lagemaat en J. Grisnich (staflid) naar Tirgu Mures 

en Satu Nou. 

 

5-7 mei: door de heren Roza en Gardenier naar Tirgu Mures en Satu Nou. 

 

26-30 december door de heren Roza en Gardenier naar Oradea per bus (met o.a. 

boeken, kleding) 
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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 2017 

willen organiseren.  

 

De noodzaak blijft nog steeds om te investeren in de naamsbekendheid van de 

werkgroep. Daarbij speelt een rol dat de activiteitencommissie van de Gereformeerde 

Gemeente van Ede erg actief is en veel activiteiten organiseert. Dat maakt het soms 

lastig om activiteiten binnen de gemeente te organiseren. Voorkomen moet worden 

(aan beide kanten) dat er onder de gemeenteleden een activiteiten-moeheid optreedt.  

 

Het is goed om als werkgroep voor een concreet project, het After schoolproject in 

Oradea, bezig te zijn. Dat motiveert niet alleen, maar het communiceert ook 

gemakkelijker bij het organiseren van acties. Het projectbezoek dat we dit jaar hebben 

afgelegd, heeft ons weer eens te meer duidelijk gemaakt hoe noodzakelijk dit project 

is. Niet alleen gelet op de grote armoede waarin de kinderen opgroeien, maar ook 

omdat ze door dit project in aanraking komen met Gods Woord. We bidden dat dit tot 

zegen mag zijn.  

 

 

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 N. Westeneng*   alg. bestuurslid 

Mevrouw J.C. Blonk    alg. bestuurslid 

 

*Op 25 mei heeft mevrouw Westeneng haar functie als bestuurslid neergelegd.  

 

 

Oriëntatiereis 

Door het bestuur, de heren Schouls, Van Toor en Van Reenen is van 17 tot en met 

20 september 2016 een oriëntatiereis gemaakt naar Roemenië. Al geruime tijd was er 

de behoefte om een bezoek te brengen aan het project dat door de werkgroep wordt 

gesteund. Het was dan ook goed om te zien hoe dit After schoolproject verliep en om 

met ds. István Visky jr. en Sándor van gedachten te wisselen over de huidige situatie 

en over de toekomstplannen van het CE-huis met dit project.  

Tijdens onze bezoeken aan enkele gezinnen die deelnemen aan dit project werden we 

opnieuw geconfronteerd met de diepe armoede waarin de mensen leven en het 
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gebrek aan (noodzakelijke) voorzieningen. Het deed ons erg goed te zien dat 

kinderen uit deze gezinnen worden opgevangen, te eten krijgen, worden begeleid bij  

 

het maken van hun huiswerk en te horen krijgen uit Gods Woord. Wat een ontzettend 

groot verschil met hun situatie thuis. Naast al deze indrukken was het ook goed om 

elkaar (de medewerkers van het project) weer te zien. Bovendien laat het ons zien hoe 

hard nodig deze hulp is.  

 

 

Activiteiten werkgroep 

 

 

After schoolproject 

Sinds 2015 is de werkgroep Ede betrokken bij het After schoolproject. Vrijwel alle 

opbrengsten van de activiteiten die door de werkgroep worden georganiseerd, gaan 

sindsdien naar dit project. Afgesproken is dat door de werkgroep minimaal 500 euro 

per kwartaal wordt overgemaakt ten behoeve van dit project. 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 2016 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. Omdat de Stichting DEN niet beschikte over een 

opslag om de kleding op te slaan, is besloten de kleding van biddag via een andere 

stichting naar Roemenië te transporteren. De kleding die tijdens de dankdag werd 

ingezameld is -nadat het was uitgezocht- via Riet Kardol, werkgroep Waardenburg, op 

transport gegaan.   

 

 

Bolusactie 

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

Rhenen werd georganiseerd. De achterliggende jaren lieten we daarbij de gelden 

eerst overmaken op ons eigen rekeningnummer om het vervolgens door te storten 

naar het rekeningnummer van Rhenen. Dit om er achter te komen door hoeveel 

mensen uit onze Edese achterban aan deze actie wordt meegedaan. De animo viel 

ons steeds een beetje tegen.  

Dit jaar hebben we deze methode losgelaten en hebben we de betalingen direct via 

Rhenen laten lopen. Wel hebben we het bezorgen van de bolussen in Ede en 

omgeving voor onze rekening genomen.  

 

 

Volleybaltoernooi 

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

het aantal aanmeldingen van teams erg tegenviel, werd er dankzij sponsoring toch 

een mooi bedrag van ruim € 1.200,- opgehaald.  
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Rommelmarkt 

Dit jaar is besloten om mee te doen aan de grote rommelmarkt in Achterberg. We 

wilden allereerst weten hoeveel geld een dergelijke activiteit zou opbrengen. 

Daarnaast leek ons dit ook een mooie kans om meer zichtbaar en herkenbaar te 

worden in de eigen omgeving. Met een opbrengst van ruim € 450,- waren wij van 

mening dat dit een activiteit is om met enige regelmaat (waarschijnlijk jaarlijks) te 

herhalen.  

 

 

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 Gereformeerde Gemeente van Ede verspreid. Van deze opbrengst 

konden ruim 80 voedselpakketten worden gekocht en uitgedeeld in Roemenië; een 

lichte stijging ten opzichte van vorige jaar. 

 

 

Sporttoernooi 

In 2016 is twee keer een zaalvoetbaltoernooi georganiseerd. Deze toernooien 

brengen niet alleen een mooi bedrag op, maar maken jongeren uit onze omgeving 

ook bewust van het feit dat onze verre naasten in Roemenië onze steun hard nodig 

hebben.  

 

 

Financiële controle  

In 2016 zijn de contante opbrengsten -volgens de procedure binnen de werkgroep- 

door de penningmeester en een bestuurslid geteld. De penningmeester heeft er voor 

zorg gedragen dat deze contante opbrengsten op de bankrekening zijn gezet.  

 

Over het jaar 2016 heeft een financiële controle plaatsgevonden door de heer J. 

Hordijk. Daarbij was de heer Van Reenen aanwezig (zoals geadviseerd tijdens de 

controle van 2015). De financiële verantwoording werd door de heer Hordijk in orde 

bevonden. Hij is bereid om volgend jaar opnieuw de controle op de financiën van de 

werkgroep voor zijn rekening te nemen.   
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Werkgroep Rhenen 

 

Bestuur 

Het bestuur was als volgt samengesteld: 

De heer H.J. Roza    voorzitter 

Mevr. J. Kloppenburg*   secretariaat 

Mevr. T.J. van den Berg   secretariaat 

De heer C.G. van de Lagemaat  projectleider 

De heer J.T. Gardenier   penningmeester 

 

*Begin 2016 heeft mevrouw Kloppenburg aangegeven haar werkzaamheden, i.v.m. 

huwelijk en vertrek naar Barneveld, te willen beëindigen. Mevrouw T.J. van den Berg is 

bereid gevonden deze taak over te nemen. 

 

 

Werkvakantie 

Deze zomer hebben wij van 16 tot en met 28 juli met een groep jongeren in 

Teremiújfalu (Satu Nou) en omgeving Marosvásárhely (Tirgu Mures), Roemenië 

gewerkt. Er zijn daar diverse activiteiten ondernomen om de lokale arme bevolking te 

ondersteunen. Werkzaamheden bij arme gezinnen thuis om de leefomstandigheden te 

verbeteren, het opknappen van een pastorie en de tuin van de plaatselijke predikant 

en diverse activiteiten met kinderen van de straat en achterstandsgezinnen. 

Er werd in Satu Nou onder andere geschilderd, een opslagruimte geplaatst in de tuin, 

een schutting geplaatst. Bij de particuliere gezinnen werden de leefomstandigheden 

verbeterd, een keuken geplaatst en gezorgd voor goede bedden en matrassen. 
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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. Op deze wijze konden er ruim 400 

pakketten bij de arme gezinnen worden afgeleverd. Met name in Oekraïne werden 

deze werkzaamheden gecombineerd met evangelisatiewerk. 

 

 

 

 

 

 

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 met een Hongaarse maaltijd werd gehouden op 27 oktober 

2016. Tijdens deze middag/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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Ds. A. Pál uit Oekraïne was aanwezig en heeft één en ander verteld over het leven en 

zijn werk in het Hongaarstalige gedeelte van Oekraïne. De werkgroep Oekraïne heeft 

op 28 oktober nogmaals een Hongaarse maaltijd georganiseerd. Ook hier heeft ds. 

A. Pál uit Oekraïne gesproken voor met name deelnemers en ouders. 

 

 

  

 

Transport 

Op 2 en 9 juli vertrok een transport met hulpgoederen en materialen voor de 

werkvakantie naar Roemenië. De goederen zijn gelost in Oradea, Cluj en Tirgu 

Mures. De vrachtwagens werden geheel kosteloos ter beschikking gesteld door Van 

Reenen Transport en Dimetra Transport te Scherpenzeel. 

 

 

      

 

 

Overige uitgevoerde acties: 

 

Bolussen bakken      14 april 2016 

Koningsconcert in Barneveld   23 april 2016 

Hervormingsavond in Rhenen   29 oktober 2016 
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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 

 

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 2016 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 2016 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. 

  

 

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 Lentetocht Geldermalsen, de Duikenburgse Dagen, de 

Buitenbeurs, de Kledingbeurzen, de Kerkmarkt van de Gereformeerde Gemeente 

Waardenburg, de verkoping op de school in Waardenburg. 

  

 

Voedselinzameling 

In 2016 is geen gerichte actie voor voedselinzameling gehouden. Dankzij particulieren 

en agrarische bedrijven konden 5 pallets met voedsel (waaronder een hoeveelheid 

aardappelen) worden verzonden. Ter plaatse is in Roemenië wel voedsel ingekocht; 

hieruit werden pakketten samengesteld die uitgedeeld zijn.    

 

  

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 leverden opnieuw 

hun aandeel.  
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Algemeen 

 

Werkvakantie Oekraïne 

Voor het eerst is een groep jongelui in het Zuidwesten van Oekraïne aan de slag 

geweest. Zij waren van 16 t/m 28 juli in Beregszász om een verenigingsgebouw op te 

knappen. Ook zijn arme gezinnen bezocht en activiteiten met zigeunerkinderen 

gedaan. 

 

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 2017 

 

Werkgroep Ede 

 

In 2017 zal opnieuw een werkvakantie worden georganiseerd door werkgroep 

Rhenen. Vanuit de werkgroep Ede zullen geen stafleden meegaan met deze 

werkvakantie.  

 

Het is de bedoeling in 2017 een groot deel van de activiteiten te organiseren die in 

2016 ook hebben plaatsgevonden, zoals: kledinginzameling, voedselinzameling, 

bolusactie, zaalvoetbaltoernooi en volleybaltoernooi. Daarnaast willen we opnieuw op 

de rommelmarkt in Achterberg gaan staan. Niet alleen voor extra inkomsten is dit 

goed, maar we kunnen op die manier ook onze werkgroep promoten. Verder is de 

werkgroep opnieuw benaderd door het koor Chenánja. Zij willen op 20 mei 2017 een 

concert organiseren, waarbij de opbrengst van de collecte bestemd zal zijn voor het 

After schoolproject. Tot slot zal er in het najaar van 2017 een indoor volleybaltoernooi 

worden georganiseerd voor gevorderde amateurs. Het is bekend dat dergelijke 

toernooien breed kunnen worden gecommuniceerd en veel deelnemers/opbrengst 

kunnen opleveren.  

 

Wegens het vertrek van mevrouw Westeneng is het bestuur ook dringend op zoek 

naar minimaal één extra bestuurslid.  

 

 

 

Werkgroep Rhenen 

 

In 2017 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 

15 juli-29 juli:  Werkvakantie in Oradea.  

oktober:   Hongaarse avond 

oktober:   Hervormingsavond 

oktober-december:  Winterhulpproject 

9 december:  Advent/Kerst zangavond in Barneveld 
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Werkgroep Waardenburg 

 

Het is de bedoeling in 2017 tenminste dezelfde activiteiten te organiseren als die in 

2016 hebben plaatsgevonden, zie de vermelding in het gedeelte over 2016. 

  

Behalve deze activiteiten wil de werkgroep vrijwilligers aantrekken om de 

werkzaamheden uit te breiden. Geprobeerd wordt scholen in de nabije omgeving te 

betrekken bij het uitvoeren van activiteiten (zoals het verkopen van kaarten en andere 

producten). 

  

 

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 geprobeerd worden om ook voor de projecten in Oekraïne weer een werkgroep 

samen te stellen. Tot en met einde dit jaar zijn er echter nog onvoldoende 

aanmeldingen binnen. 

 

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

Hongaarse gemeentemaaltijd in september, in oktober staat een jongerenavond 

gepland met als thema ‘Hervorming’ en in november gaat de gebruikelijke 

voedselpakkettenactie van start.  

 

Voor alle activiteiten geldt uiteraard: sub conditione Jacobi. 
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Financieel jaarverslag 

 

Zie bijlage 
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Verslag kascontrole 

 

Zie bijlage 

 

 

 


