
Oost Europa Commissie
Nederlands Gereformeerde Kerken Ede

Aan de leden van de Nederlands Gereformeerde Kerken
 “de Pelgrim” en “de Proosdij” in Ede.

Ede, december 2015.

Onderwerp: programma Oost Europa Commissie 2016 en financiële actie.

Beste broers en zussen,

Zoals u weet heeft de Nederlands Gereformeerde Kerk in Ede al vele jaren een relatie met onze 
partnergemeenten Kakasd in Roemenië en Zápszony in Oekraïne. Doel is om een bijdrage te leveren aan 
bemoediging, opbouw en hulp binnen de wereldwijde kerk van Jezus Christus en in het bijzonder in Oost-
Europa. Ook in 2016 hopen wij, de Oost Europa Commissie, aan deze relatie te werken. In deze brief willen 
wij u, als leden van de Nederlands Gereformeerde Kerken in Ede, graag informeren over onze plannen. 
Verder vragen u om ons in het komende jaar daarbij te ondersteunen met uw actieve betrokkenheid en 
geestelijke en materiële steun. Hierover leest u hierna meer.

Programma 2016
We zijn met name werkzaam in Kakasd (Valureni) in Roemenië en Zápszony in Oekraïne. Daarnaast zijn
er nog persoonlijke contacten in Hongarije en Roemenië.

1. Belangrijke doelen
Voor het werk in 2016 staan voor ons 3 begrippen centraal: verdiepen, verbreden en verbinden.
Verdiepen om daarmee tot uitdrukking te brengen dat we naast de materiële hulp in de vorm van o.a. 
kleding en medische hulpgoederen ook willen werken aan het verdiepen van de geestelijke relatie met de 
partnergemeenten.
Verbreden om duidelijk te maken dat we de intensieve relatie met de gemeente van Kakasd willen 
verbreden naar de gemeente in Zápszony.
Verbinden om aan te geven dat we willen werken aan het vergroten van de betrokkenheid van de leden van 
de beide kerken. We richten ons daarbij in het bijzonder op de jeugd en zij die zich recent bij de kerken 
hebben aangesloten.

2. Activiteiten
De activiteiten voor 2016 zijn:
a. het inzamelen van  kleding en andere hulpgoederen voor de partnergemeente(n)
b. het diaconaal ondersteunen van gemeenteleden van de partnergemeenten
c. het verzorgen van voedselpakketten voor de ouderen in de partnergemeenten in de periode rond 

Pasen en Kerst
d. het organiseren van het inzamelen van kerstpakketten  voor de jeugd van Kakasd en Zápszony. 
e. het verstrekken van medische materialen aan de plaatselijke arts en ziekenhuizen in de omgeving van 

Kakasd.
f. het organiseren van transporten naar de Kakasd met kerstpakketten voor de jeugd van Kakasd en 

andere materiële zaken.
g. het organiseren van een gezamenlijke themadienst in de partnergemeenten medio februari.
h. het mee-organiseren en ondersteunen van een uitwisseling van jeugd uit Ede, Kakasd en Zápszony in 

de zomer 2016.



-2-

i. het organiseren van een ontmoeting van leden uit de partnergemeenten in november. Tijdens deze 
ontmoeting vieren we het 30-jarig bestaan van de relatie tussen Kakasd en Ede.

j. het ondersteunen bij jeugd- en gemeenteopbouw en studiefaciliteiten in de partnergemeenten.
k. het regelmatig informeren van de leden van de Pelgrim en de Proosdij over ontwikkelingen in de 

partnergemeenten via de nieuwsbrieven en websites van de beide kerken en via andere media.
l. het adviseren, ondersteunen en faciliteren van andere activiteiten, die passen binnen de doelstelling 

van de commissie.

3. Kosten
De kosten in verband met deze activiteiten ramen we op € 16.000.
De specificatie daarvan is als volgt:
– ondersteuning jeugduitwisseling zomer €   3.000
– ondersteuning ontmoeting gemeenteleden november €   7.000
– hulppakketten ouderen partnergemeenten Pasen en Kerst €   2.000
– transport goederen naar partnergemeenten €   1.900
– aankoop medische hulpmiddelen €   1.000
– communicatie €      500
– onvoorzien €                   600
Totaal € 16.000

============

We realiseren ons dat dit een fors bedrag is. Zoals u ziet worden die in hoofdzaak veroorzaakt daar de 
kosten van het mogelijk maken van de ontmoeting van gemeenteleden uit Kakasd en Zápszony in Ede. Dat 
is voor het komende jaar een min of meer eenmalige extra kostenpost. De financiële situatie van diverse  
leden uit deze gemeenten maakt het hun anders onmogelijk hieraan deel te nemen. Wij hechten er grote 
waarde aan dat de uitwisseling er ook is voor leden, die niet in staat zijn de reis met eigen geld te betalen. 
Bovendien willen we hen tijdens het verblijf in Ede een passend programma aanbieden. 

Voor deze kosten willen we niet volledig een beroep op u te doen. Daarom  willen we in het komende jaar 
zelf enkele speciale acties gaan voeren om inkomsten te verwerven. 
Ideeën daarvoor zijn een gavenveiling, het bezorgen van kerstkaarten naar het voorbeeld van Lunteren,  het 
organiseren van een fietstocht, het organiseren van een vrouwen- en/of mannendag vanaf een vissersschuit 
of rondom een forellenvijver, een kookworkshop, en een oudjaarsduik, een woekeractie voor kinderen (maak
van 2 euro zo veel mogelijk geld), een oliebollenactie en het versieren van cupcakes en de verkoop van 
rollen pepermunt/snoep.
We denken daarmee zelf een bedrag van omstreeks € 8.000  te kunnen verdienen.

Voor de andere helft, ook ca. € 8.000, zien wij geen eigen mogelijkheden om die zelf te verwerven. In de 
afgelopen jaren heeft u het werk van onze commissie heel veel ondersteund. In de afgelopen maand nog 
ruimhartig door het  vullen en laten vullen van het grote aantal tasjes voor de jeugd van Kakasd en 
Zápszony. In deze wetenschap doen wij opnieuw een beroep op u om ons in staat te stellen het werk van 
onze commissie ook in 2016 te kunnen voortzetten.

Uw bijdrage kunt u overmaken op de bankrekening NL73 INGB 000951 90 62 ten name van de Oost Europa
Commissie NGK U kunt ook gebruik maken van het machtigingsformulier hieronder. 

De Oost Europa Commissie NGK Ede is geregistreerd bij het ANBI waardoor uw gift onder voorwaarden 
fiscaal aftrekbaar is. Het fiscaal nummer van de OEC is 816128856.

Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking.

De Oost Europacommissie,
Barry Budding
Jonny van Eunen
Herman Gerritsen
Peter van 't Hoog
Albert Schuurman
Christian van der Spek
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MACHTIGINGSFORMULIER 

Ondergetekende,......................................................................................…………………………………(naam)

houd(st)er van rekeningnummer ........................................................................………………………….
 
verzoekt hierbij om eenmalig over te schrijven naar bankrekening  NL73INGB0009519062  op naam van de 
Oost Europa Commissie NGK Ede, voor uitvoering van het programma 2016
 
een bedrag van:   € ……………………………………………………………………………………………………..
 
Datum:…………………………………………………………………………………………………………………….

Ondertekening, ........................................................................................... …………………….(handtekening) 


