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Voorwoord: 
 

In de eerste 11 verzen van Deuteronomium 15 lezen we verschillende malen dat we onze hand 

“mildelijk moeten opendoen” en “mildelijk moeten geven” aan de armen. 

De statenvertalers geven een korte samenvatting van dit gedeelte: Een ernstig bevel van het 

bezorgen der armen, met de belofte van Gods zegen. We lezen immers in vers 10: Gij zult 

hem (de arme) mildelijk geven, en om dezer zake wil zal u de Heere uw God, zegenen in al 

uw werk, en in alles waaraan gij uw hand slaat. 

 

We lezen ook over het zevende jaar, het jaar der vrijlating. Dan werden de schulden kwijt 

gescholden, opdat er – vers 4 - geen bedelaar (nooddruftige of arme) onder Israël zou zijn. Zo 

zien we dat de Mozaïsche wetten er o.a. op gericht waren om de armen te helpen. 

Anderzijds lezen we dat het als vaststaand aangenomen wordt dat er altijd armen onder Israël 

zouden zijn, en dat er altijd mensen afhankelijk van barmhartigheid onder Israël zullen zijn. 

Vers 11: Want de arme zal niet ophouden uit het midden des lands. 

We zien in dit gedeelte dat het gedenken der armen niet alleen een maatschappelijke, maar 

ook een Bijbelse opdracht is. 

 

Dat we als bestuur vanuit deze bewogenheid ons werk onder de allerarmsten in Roemenië 

mogen doen. 

 

 

Algemeen: 
 

We kunnen evenals de voorgaande jaren terugzien op een gezegend jaar waarin de 

hulpverlening in Roemenië zijn voortgang mocht hebben. We moeten constateren dat het 

werk niet minder, maar gestaag meer wordt. In het vervolg van dit verslag kunt u lezen over 

de activiteiten die we ontplooiden om aan de nodige gelden te komen om onze activiteiten 

voor Roemenië te kunnen bekostigen. Hierbij moet onmiddellijk worden toegevoegd, dat we 

door de niet aflatende hulp van menige vrijwillig(st)er, in staat worden gesteld al dit werk te 

kunnen doen. 

 

Ondanks het feit dat Roemenië op 1 januari 2007 tot de Europese Unie is toegetreden moeten 

wij nog steeds constateren dat de nood en de armoede onverminderd groot is. Op grond van 

onze bezoeken aan Roemenië hebben we gezien dat de toestand van de arme gezinnen alleen 

maar verslechterd is. De economische crisis heeft Roemenië hard getroffen.  

 

Ondanks de (uiterlijke) veranderingen die zich ontegenzeggelijk voor doen, zijn we er van 

overtuigd dat de hulpverlening nog onverminderd door moet gaan.  

 

Het was in het kalenderjaar 2012 het 17
e
 jaar dat wij in Roemenië actief mogen zijn met 

hulpverlening aan onze noodlijdende medemens. Tot 11 november 2008 als Stichting De 

Ondergrondse Kerk afd. IJsselmonde en vanaf deze datum als Stichting Draagt Elkanders 

Lasten.  
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Bestuurlijk: 
 

Als bestuur vergaderden we in 2012 11 keer. We vergaderden weer volgens een vastgesteld 

rooster.  

 

In het afgelopen kalender jaar hebben zich geen veranderingen in ons bestuur voorgedaan. 

 

In de bestuursvergadering van 7 februari 2012 zijn bij acclamatie Annelies Roukens en Eline 

Crum herkozen als bestuursleden. Ze aanvaarden beiden hun herverkiezing. 

 

Op 28 januari 2012 herdacht ons bestuurslid Roelie Gouweloos samen met haar man Hans en 

kinderen hun 25 jarig huwelijksjubileum. Tevens herdachten zij beiden hun 50
ste

 verjaardag. 

 

Op 1 november 2012 trad ons bestuurslid Annelies Roukens in het huwelijk met Matthijs 

Mudde. 

 

Per 31 december 2012 bestond het bestuur uit de volgende personen: 

 

Wim Klippel    voorzitter. 

Bert Tronchet    secretaris. 

Arie Velthuizen   penningmeester. 

Roelie Gouweloos   algemeen adjunct. 

Joke van der Weiden   lid. 

Leo Nugteren    lid. 

Annelies Mudde   lid. 

Eline Crum    lid. 
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“Ecce Homo”(“zie de Mens”) te Cluj-Napoca 
De organisatie in Roemenië waar we vanaf onze oprichting ook dit jaar weer  mee 

samenwerkten was de in Cluj-Napoca gevestigde stichting Ecce Homo. Ecce Homo is een 

Roemeense, christelijke hulporganisatie, die door de overheid erkend wordt. Ecce Homo 

werkt sinds 1990 onder de meest kansarmen in Roemenië, eerst in Cluj-Napoca, maar 

ondertussen ook in een zevental andere  steden, verspreid over het hele land. De medewerkers 

van Ecce Homo, die onder leiding staan van hun directeur Liviu Balas, hebben vele kontakten 

met instellingen en organisaties, zoals ziekenhuizen, kindertehuizen en bejaardentehuizen. 

Er was regelmatig contact via de E-mail, om verschillende afspraken te maken en de 

hulpverlening af te stemmen.  

We hebben in 2012 tweemaal ons reguliere bezoek gebracht aan Ecce Homo. In april en 

oktober 2012. Het is goed om deze contacten te hebben. We zien een groot verloop wat 

betreft het personeel bij Ecce Homo. Hiervoor in de plaats komen jonge (en vaak onervaren) 

krachten terug. Door de voortdurende stijging voor levensonderhoud en stijging van 

salarissen, wordt het voor Ecce Homo steeds moeilijker om de medewerkers een relevant 

salaris te betalen. 

Vermeldenswaardig is het feit dat de dochter van Liviu Balas, Cristina, samen met haar 

vriendin Lea, een sponsorfietstocht hebben ondernomen van Cluj-Napoca naar Barcelona. In 

de maand september 2012 hebben de dames de tocht in 25 dagen volbracht. De actie heeft € 

5800 opgebracht. De giften, die via Draagt Elkanders Lasten hiervoor binnen kwamen, heeft 

het bestuur van onze stichting aangevuld tot € 1000 om deze dames te sponsoren.  

 

“Pentru Tine” te Botosani 
In november 2009 besloot het bestuur een nieuw project te ondersteunen ter realisatie van een 

sociaal dagcentrum voor kinderen te Botosani. Ondertussen is hiervoor de gelijknamige 

Roemeense organisatie “Pentru Tine” opgericht. Deze stichting staat onder leiding van de zeer 

gedreven Sebastian Mariniuc. De renovatie van het pand is medio januari 2010 voortvarend 

ter hand genomen. Ook deze stichting hebben we als bestuur in het verslagjaar 2 maal bezocht 

(zie bovengenoemde data). Op 7 oktober trad Sebastian Mariniuc in het huwelijk met Diana, 

voormalig secretaresse van Ecce Homo. Deze datum viel samen met het bezoek van het 

bestuur aan Roemenië, zodat een gedeelte van het bestuur bij de huwelijksplechtigheid 

aanwezig was. Doordat Sebastian en Diana, voor een huwelijk van een kennis, een aantal 

dagen in Nederland verbleven, hebben ze een tweetal dagen in ons midden verkeerd. Van 

deze gelegenheid gebruikmakend heeft Sebastian op onze informatieavond van 10 december 

2012 verteld over zijn motivatie om, ondanks zijn hoge opleiding, zich te wijden aan het 

project Pentru Tine. Ook sprak hij over het ontstaan van Pentru Tine, de zaken die 

gerealiseerd zijn en wat hij zich in de toekomst ten doel stelt.  

Met voortvarendheid heeft de plaatsing van het centrale verwarmingssysteem 

in Pentru Tine plaats gevonden. In december 2012 werd de vergunning om 

het gas daadwerkelijk aan te sluiten van de overheid ontvangen, waarmee de 

realisatie van dit project afgerond kon worden. 
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Roemeense projecten: 
 

Goederentransporten 
In het verslagjaar gingen 2 transporten met in totaal 2 vrachtwagens met goederen naar 

Roemenië. De laad data waren: 23 februari en 20 november 2012. Beide transporten werden 

verzorgd door van Wijk. Het overgrote deel bestond uit kleding. Beide transporten werden 

gesponsord. 

 

Gezinssponsorproject 
Het doel van het gezinssponsorproject is het ondersteunen van arme gezinnen, zowel 

maatschappelijk, financieel als geestelijk, op zo danige wijze dat deze gezinnen er weer 

bovenop komen en op eigen kracht verder te kunnen. De sponsorhulp heeft zich uitgebreid 

naar 8 steden te weten: Alba-Iulia, Botosani, Cluj-Napoca, Simleu Silvaniei, Timisoara, 

Turda, Targu Jiu en Zalau. Momenteel worden er 613 gezinnen via “Ecce Homo” gesponsord. 

De maatschappelijke hulp omvat 3 gebieden: 

•        Maatschappelijk: Iedere maand wordt het gezin bezocht. De vorderingen worden 

bijgehouden, zoals gezinssituatie, gezondheid, schoolbezoek van de kinderen en het 

verkrijgen van bepaalde uitkeringen. Ook staat de maatschappelijk werker de gezinnen 

met raad en daad bij. 

•        Economisch: De gezinnen worden financieel ondersteund, zodat vermeden wordt dat 

deze gezinnen op straat gezet worden, doordat zij de lopende kosten niet meer zouden 

kunnen betalen. Elk gezin ontvangt 2 keer per jaar kleding en voedsel. Er wordt 

gekeken of de gezinnen aanspraak kunnen maken op bijv. kinderbijslag, pensioen of 

andere uitkeringen, met als doel dat de gezinnen economisch onafhankelijk kunnen 

worden. 

•        Geestelijk: Ecce Homo gelooft dat de hoofdoorzaak van de armoede gelegen is aan 

gebrek aan moraal en geestelijke waarden. Daarom wordt de gezinnen een Bijbel 

aangeboden. Er wordt uit de Bijbel gelezen en gebeden met deze gezinnen. 

In het kalenderjaar daalde het aantal door onze stichting gesponsorde gezinnen naar 89. Een 

daling van 4 gezinnen.  

Als bestuur proberen we om het sponsoren van gezinnen zoveel mogelijk te promoten. Voor € 

25 kan een gezin worden geholpen. De medewerkers van Ecce Homo hebben, zoals altijd, hun 

uiterste best gedaan om de gezinnen te bezoeken en te steunen. Dit hebben we tijdens onze 

bezoeken met eigen ogen kunnen constateren. In iedere stad is ten minste 1 maatschappelijk 

werker actief die gezinnen maatschappelijk begeleidt en het evangelie brengt. Door deze 

begeleiding en hulp (financieel en materieel) kunnen deze gezinnen, die onder de armoede 

grens leven, overleven. Door de ondersteuning is het mogelijk dat ze in hun huizen kunnen 

blijven wonen terwijl ze anders de kans lopen op straat gezet te worden omdat ze de kosten 

van de huur niet kunnen betalen. Ook worden ze gestimuleerd om werk te zoeken en de 

kinderen onderwijs te laten volgen. Het komt regelmatig voor dat sponsoring gestopt kan 

worden omdat een gezin door de hulp in staat is om zichzelf te “bedruipen”. Het komt echter 

ook voor dat de hulp aan een gezin gestopt wordt omdat men totaal niet gemotiveerd is mee te 

werken aan verbetering van de leefsituatie. Dit is voor de medewerkers van Ecce Homo een 

zeer moeilijke beslissing die door hen biddend voor deze mensen wordt genomen.  

Door de steeds hogere salarissen wordt het voor Ecce Homo steeds moeilijker om de 

salarissen van de maatschappelijk werkers te betalen. 
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Evangelisatie 
Niet alleen is de maatschappelijke nood onder de arme gezinnen zeer groot, niet minder groot 

is de geestelijke nood. Veelvuldig komen echtscheidingen, alcoholisme, criminaliteit etc. 

voor. Gezinnen zijn ontwricht. Zodra een gezin gesponsord wordt, wordt er met deze mensen 

uit de Bijbel gelezen en wordt er gebeden. In zeg maar alle gezinnen komt een Bijbel. We 

hebben gezien dat het werk van de maatschappelijk werkers rijk gezegend wordt. Als Gods 

Woord beslag gaat leggen zien we grote veranderingen. Het is altijd een doelstelling van onze 

stichting geweest om ook aan evangelisatie te doen. Niet actief d.m.v. bijv. 

straatevangelisatie, maar door het verstrekken en uitdelen van evangelisatiemateriaal en 

Bijbels. We moeten het éne doen en het andere niet nalaten. Zie Jac 2: 15 en 16: Indien er nu 

een broeder of zuster naakt zouden zijn, en gebrek zouden hebben aan dagelijks voedsel; en 

iemand van u tot hen zou zeggen: Gaat henen in vrede, wordt warm, en wordt verzadigd; en 

gijlieden zoudt hun niet geven de nooddruftigheden des lichaams, wat nuttigheid is dat? 

In het kalender jaar heeft de stichting “De Kandelaar” (evangelische boekhandel te 

Ridderkerk) ons weer maandelijks gesponsord met € 150 voor evangelisatie doeleinden. Het 

bestuur heeft besloten om dit geld te besteden voor de aanschaf van Roemeense Bijbels. Via 

Ecce Homo en via de Roemeense Bible League zijn 250 Roemeense Bijbels gekocht. Van de 

Gereformeerde Bijbel Stichting ontvingen we dit jaar 250 Johannes en 250 Marcus evangeliën 

in het Roemeens. Tevens ontvingen we 500 Roemeense kinderboekjes met geschiedenissen 

uit de Bijbel. Het bestuur heeft besloten om (tijdelijk) geen aanvraag te doen bij de 

Gereformeerde Bijbel Stichting om grote aantallen evangelisatiemateriaal. De “markt” is 

ondertussen verzadigd. Tijdens onze Roemenië reizen willen we wel lectuur bij ons hebben. 

Hiervoor zullen we een beperkt aantal bij de GBS vragen. 

 

 

Wintervoedselproject 
In de periode december 2011 en januari 2012 werd de gebruikelijke geldinzamelingsactie 

gehouden om onze sponsorgezinnen van een voedselpakket te voorzien. De actie heeft € 4000 

opgebracht. Deze actie heeft een enorme impact op de mensen. Dat er mensen zijn in Holland, 

die met hun lot zijn begaan. Dit maakt grote indruk op de mensen. De actie was aanvankelijk 

bedoeld om onze eigen sponsorgezinnen van een pakket te voorzien, maar is ondertussen 

dermate uitgegroeid, zodat ca. een 500 tal gezinnen in het afgelopen kalenderjaar een 

voedselpakket ontvingen. 

In september – oktober 2012 hield Ecce Homo de “aardappelactie” voor alleen staande 

ouderen. Dit project is opgezet voor ca. 1000 ouderen (met een pensioen van minder dan € 

89!). Als bijdrage voor deze actie heeft de stichting € 750 gegeven.  
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Kindersponsoring 
 

Family Home A-Mic en Social Centre La Noi 

 

De beide kindertehuizen van Ecce Homo werden tot 2009 gesponsord vanuit Engeland. Door 

de economische malaise werd de sponsoring voor een belangrijk deel stopgezet. 

Om de kinderen toch in deze tehuizen te kunnen laten wonen en daar opgevoed te worden in 

een omgeving met christelijke normen en waarden, besloten we als Stichting Draagt 

Elkanders Lasten  een deel van de kosten voor onze rekening te nemen door kindersponsoring 

op te zetten. 

Reeds in 2009 konden we hiermee een aanvang nemen  en in het verslagjaar werden alle 25 

kinderen gesponsord door Nederlandse sponsors voor € 10,- per maand. Er is zoveel 

belangstelling dat reeds een paar sponsors niet een “eigen” kind sponsoren maar de tehuizen 

in het algemeen. 

Naast sponsoring per kind konden we ook in dit kalenderjaar, ten algemeen nut, een bijdrage 

leveren van € 2500,-. Bij onze bezoeken constateerden we opnieuw dat de kinderen het hier 

goed hebben, ze krijgen een goede opvoeding, (Bijbels)onderwijs, eten, kleding enz. 

De medewerkers van Ecce Homo proberen de kinderen weer in contact te brengen met hun 

eigen families en zo mogelijk ze daar weer terug te plaatsen. 

De sponsors kunnen hun sponsorkind met kaarten of brieven via ons en Ecce homo benaderen 

en contact onderhouden. Als we een bezoek brengen kunnen er pakketjes voor de kinderen 

worden meegegeven. 

We hopen dat dit project ook volgend jaar gecontinueerd kan worden. 

 

Sociaal Dagcentrum “Pentru Tine” te Botosani 
Dit project voor kinderopvang in Botosani is na de start in 2010 in 2011 gestaag verder 

gegroeid. In mei 2010 werd gestart met de opvang van 25 kinderen voor een paar dagdelen 

per week. Sedert eind 2011 komen in de morgenuren een groep van 10 peuters/kleuters tot 6 

jaar en ’s middags een groep 6 tot 14 jarigen van 25 kinderen bijeen. 

Beide groepen krijgen een maaltijd, krijgen Bijbels onderwijs, worden begeleid bij hun 

huiswerk, leren christelijke normen en waarden en gaan met grote regelmaat mee naar de 

kerkdiensten op zondag.  

 

Als bestuur zijn we dit jaar twee maal getuige geweest van de grote inzet en gedrevenheid van 

Sebastian Mariniuc, de medewerkers en vrijwilligers die de kinderen begeleiden. 

 

Het vervoer van de kinderen naar het opvanghuis gebeurd met een eigen bus van stichting 

Pentru Tine. De bus, met name de schuifdeur, is in slechte staat. Een dure reparatie aan de 

schuifdeur heeft het probleem niet kunnen oplossen. Het bestuur denkt na om in 2013 een 

oplossing te vinden voor het vervoer van de kinderen. De gedachten gaan uit naar een goede 

2
e
 hands personenbus. 

Nadat in 2010 het gebouw werd gekocht moest in 2011 de rest van het aankoopbedrag nog 

worden voldaan. Voor Sebastian een probleem want hij kreeg maar € 1500,- van de €12.000,- 

binnen van sponsors. Als Stichting Draagt Elkanders Lasten hebben we in december 2011 het 

restant van € 10.500,- kunnen overmaken waardoor het gebouw nu volledig eigendom is van 

de Stichting Pentru Tine en niet het risico wordt gelopen dat het verkocht wordt. We kunnen 

in dit verslag melden dat een lening ad € 8000, die voor deze aankoop noodzakelijk was, in 

het kalenderjaar kon worden afgelost. 
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Nieuwe CV  Nieuwe vrieskist 

 

Ook in het verslagjaar kon de maandelijkse bijdrage ad € 400 voor salariskosten 

gecontinueerd worden. 

 

Naar aanleiding van de in het voorjaar geconstateerde gebrekkige verwarming door middel 

van houtkachels, heeft het bestuur doen besluiten om actie te voeren voor een centrale 

verwarming. Met behulp van o.a. een (gesponsorde) gekleurde flyer in onze nieuwsbrief, 

werd aandacht voor deze actie gevraagd. De benodigde gelden hiervoor ad € 6000 zijn in het 

kalenderjaar, grotendeels door giften, bijeengebracht. Door de hoge stookkosten gedurende de 

winterperiode heeft het bestuur besloten om de maanden december 2012 – april 2013, om niet 

de gebruikelijke € 400, maar € 800 naar Pentru Tine over te maken. Hierna zal het bestuur 

zich opnieuw beraden.  

Met een gift ad € 500 hebben we het dagcentrum kunnen verblijden met een vrieskist. 

 

Mede door een gift ad € 400 kon een tiental kinderen, die het dagcentrum bezoeken, 

deelnemen aan een zomerkamp. 

We hopen de hulp aan dit prachtige project ook in 2013 te continueren. 

 

Aan het thuisfront: 

 
Public Relations: 
Het is enorm belangrijk om veel bekendheid te geven aan het werk van een organisatie als de 

onze. Pas als men het vertrouwen van de achterban heeft weten te winnen is men in staat om 

hulp te verlenen omdat pas dan de giftenstroom, materieel dan wel financieel, op gang komt. 

Door alle mogelijke acties aan te kondigen in de plaatselijke week –en kerkbladen is onze 

bekendheid met name in Ridderkerk groot. Van belang is ook om mensen te laten zien wat er 

met hun giften gebeurt. Na iedere Roemenië-reis volgt een informatieavond. 

 

Nieuwsbrief: 
Onze eerste nieuwsbrief is uitgekomen in december 1999. Inmiddels is het 29

e
  nummer 

uitgekomen. Het voorziet duidelijk in een behoefte. De nieuwsbrief is uitgegroeid tot een zeer 

professioneel en representatief blad. De lay-out wordt verzorgd door Cees van de Steldt en bij 

drukkerij van de Perk wordt de nieuwsbrief gedrukt. De oplage is verhoogd naar 700 stuks. 
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Frequentie: 2 maal per jaar. Een telkens weerkerend deel van de nieuwsbrief vormt het 

reisverslag. Zodoende wordt onze achterban op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en 

projecten aangaande ons werk aldaar. Ook wordt de nieuwsbrief gebruikt om allerlei 

activiteiten aan te kondigen, zoals informatieavonden, verkopingen, zangavonden etc. Ook de 

financiën krijgen aandacht. Zo wordt 1 keer per jaar een jaaroverzicht gegeven van de 

penningmeester. Door uitbreiding van enkele adverteerders wordt een aanzienlijk deel van de 

kosten van de nieuwsbrief betaald. Vanaf het decembernummer worden de artikelen voor de 

nieuwsbrief door Klarinda de Rijke (studente journalistiek) geredigeerd. 

 

Website www.stichtingdraagtelkanderslasten.nl  
We zijn ervan overtuigd dat een eigen website een uitstekend PR instrument is. Onze 

vernieuwde website die vanaf mei 2007 in gebruik is voorziet ook duidelijk in een behoefte. 

Klarinda de Rijke heeft een plan van aanpak geschreven om de website overzichtelijker te 

maken. In het verslagjaar zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd. Voortaan kan o.a. de 

nieuwsbrief als PDF via de site gedownload worden. Onze website is in het kalenderjaar ruim 

4000 keer bezocht, waarvan 1700 unieke bezoekers. 

 

 

 

 

 

 

 

  

De sorteergroep: 
Het afgelopen jaar is weer volop kleding uitgesorteerd voor Roemenië. 

Iedere week werden er spullen gebracht die in diezelfde week uitgezocht werden in Dames, 

Heren, Kinderen en dan nog zomer en winter. 

Ook dekens en lakens, schoenen en jassen waren zeer welkom. 

Met 2 verschillende groepen wordt er gewerkt, die “onder leiding staan” van Joke van der 

Weiden en Roelie Gouweloos. 

Er zijn in dit kalenderjaar 2 vrachtwagens geladen voor transport naar Roemenië. 

Het bestuur heeft besloten om in 2013 gedurende de zomer (school) vakanties geen kleding in 

te zamelen. 

Voor de, in september 2011 ingevoerde, bijdrage van € 1 per zak kleding is veel begrip en kan 

gezien worden als een succes. 

 

De breigroep 
Al 17 jaar breien mensen voor Roemenië. De breisters komen uit de Alblasserwaard en 

omgeving, zoals Ameide, Oud-Alblas, Bleskensgraaf, Papendrecht, Alblasserdam, 

Ridderkerk, Dordrecht, de handwerkclub van Zorgcentrum Uitzicht te Vlaardingen en 

Rotterdam.  

Ook in het verslagjaar zijn weer heel veel dekens, truien, sjaals en mutsen gemaakt uit liefde 

voor de mensen die het minder hebben dan wij. Ook is er veel wol ontvangen om door te 

geven aan onze breisters. Wat fijn is het dat vele ouderen zo ook hun steentje kunnen 

bijdragen en zich zo nog nuttig kunnen maken. (Wat moeten zij doen zonder breiwerk?) Ook 

zij willen dit niet missen. Tenslotte zijn er ook dames die vele lapjes tot een deken maken. 

Ook zij hebben weer heel veel werk verzet. Allen die hebben meegewerkt om al die mensen 

blij te maken vanaf deze plaats heel hartelijk dank.  

Ook in het verslagjaar zijn weer heel veel dekens, truien, sjaals en mutsen 

gemaakt uit liefde voor de mensen die het minder hebben dan wij. Ook is er 

veel wol ontvangen om door te geven aan onze breisters. Wat fijn is het dat 

vele ouderen zo ook hun steentje kunnen bijdragen en zich zo nog nuttig 
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Fondswerving: 
Gedurende het verslagjaar werden vele acties georganiseerd om de benodigde gelden voor de 

hulpverlening binnen te krijgen. 

Vanuit kerkelijke gemeentes is er een toename van belangstelling voor onze activiteiten 

merkbaar. In het verslagjaar ontvingen we verschillende donaties zoals de opbrengst van een 

fair en een tweetal opbrengsten van Avondmaalcollectes. 

 

We noemen: 

 

� Winter voedselpakketten actie 

� Informatieavond 10 januari 

� Winterfair Rijsoord 28 januari 

� Informatieavond “Avondrust” 16 februari 

� Zangavond Ichthuskerk te Ridderkerk 10 maart 

� Informatieavond “Uitzicht” 7 maart  

� Geraniummarkt 21 april en 5 mei 

� Zomerfair Rijsoord 12 mei 

� Fietstocht 2
e
 Pinksterdag 28 mei 

� Vrijwilligersavond Herv. Gemeente Rijsoord 22 juni 

� Actie voor centrale verwarming Pentru Tine 

� Informatieavond 3 juli (half jaarlijks) 

� Huis-aan-huis collecte Dinteloord 27 augustus – 1 september 

� Jaarlijkse verkoping 1 september 

� Roemeense sponsorfietstocht september 

� Roemenië middag “de Riederborgh” 27 september 

� Filmpresentatie “d’Amandelhof’” 10 oktober 

� Zangavond Maranathakerk te Ridderkerk 13 oktober 

� Informatieavond vrouwenvereniging Slikkerveer 13 november 

� Wintermarkt “de Riederborgh” 1 december 

� Informatiemiddag “Nebo” 5 december 

� Kerststerren verkoop “de Riederborgh” 7 en 8 december 

� Kerststerren verkoop “Uitzicht”12 december 

� Informatieavond 10 december (half jaarlijks) 

� Huis-aan-huis collecte Ridderkerk 3 – 15 december 

� Folders rondbrengen 

� Auto’s wassen 
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Tenslotte: 
Ook in het afgelopen jaar 2012 mochten wij, zoals u hebt gelezen, de lasten van anderen, met 

Gods hulp, enigszins verlichten. De Heere heeft ons hierin rijk willen zegenen. Gezien het feit 

dat in het kalenderjaar ook weer beide transporten gesponsord werden, werden we in staat 

gesteld om diverse projecten te ondersteunen. De Heere, die harten neigde tot milddadigheid, 

komt daartoe alleen de dank toe. We hopen en bidden dat het alles mag zijn tot Zijn eer en tot 

uitbreiding van Zijn Koninkrijk. 

Naast God willen we iedereen, die op wat voor manier dan ook, een bijdrage heeft geleverd 

aan ons werk heel hartelijk dank zeggen. Of dat nu was door het beschikbaar stellen van 

goederen, financiën, sorteren, vrachtauto’s laden of anderszins, zonder deze hulp hadden wij 

ook niets kunnen beginnen. 

We hopen dat we ook in 2013, de kracht, de lust, de gezondheid en de middelen mogen 

ontvangen om met dit moeilijke maar ook mooie werk door te mogen gaan. 

 

Januari 2013  

 

Namens het bestuur van:  

Stichting “Draagt Elkanders Lasten” 

 

Bert Tronchet 

Secretaris 

 


